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Napsal Vox Populi 

Sdílet článek 

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 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 

https://voxpopuliblog.cz/tajna-studie-o-verejnych-dobijeckach-za-verejne-penize/
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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 

5/5 - (4 votes) 

(Visited 136 times, 1 visits today) 

Podobné články: 

Autor: Vox Populi || Vox Populi 
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A A 

ČESKO: 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 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 

https://cz24.news/tajna-studie-ceske-technologicke-agentury-o-verejnych-dobijeckach-za-verejne-penize/
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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. 

AUTOR: Vojtěch Razima 

Zdroj: voxpopuliblog.cz 

Upozornění: Tento článek je výlučně názorem jeho autora. Články, příspěvky a komentáře pod příspěvky se nemusí shodovat s 

postoji redakce cz24.news. Medicínské a lékařské texty, názory a studie v žádném případě nemají nahradit konzultace a 

vyšetření lékaři ve zdravotnickém zařízení nebo jinými odborníky. 

Sdílejte nás! 
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3. Prověřte bombu u Hradu. Razima z Kverulanta osvobozen ve věci 

šíření poplašné zprávy 

Online ● hlidacipes.org (Zprávy / Politika) ● 6. 1. 2022, 14:24 

Vydavatel: Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. (cz-03395987) ● Autor: Robert Břešťan ● Rubrika: Nezařazené 

Dosah: 43 332 ● GRP: 0.48 ● OTS: 0.00 ● AVE: 25159.29 Kč ● Interakcí: 118 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://hlidacipes.org/proverte-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-veci-sireni-poplasne-

zpravy/ 

Napsal/a Robert Břešťan 6. ledna 2022 

Nejvyšší soud pravomocně osvobodil Vojtěcha Razimu, ředitele organizace Kverulant.org, ve věci šíření poplašné zprávy. V 

květnu loňského roku soud Razimu odsoudil půlročním podmíněným trestem za telefonát, jímž předloni na jaře oznámil na 

městskou policii svoje podezření na možnou bombu v dodávkách dlouhodobě zaparkovaných u Pražského hradu. Razima 

podal dovolání k Nejvyššímu soudu a ten jej nyní pravomocně osvobodil. 

Razima podle Nejvyššího soudu během telefonátu policii jen sděloval pravdivé informace. Odsoudit ho za to bylo absurdní, 

konstatoval soud. 

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. 

Související články 

Co když je u Hradu bomba, udatní zbrojnoši? Za „Kverulanta“ Razimu se postavil státní zástupce 

„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,“ řekl k věci pro HlídacíPes.org už dříve Razima. 

Roli v pozornosti policie možná sehrály některé bizarní okolnosti telefonátu, Razima kupříkladu strážníky tituloval slovy 

„udatní zbrojnoši“. 

Můžete být rád 

Když vloni v květnu odvolací soud potvrdil Razimovi půlroční podmíněný trest, soudce odvolacího soudu Jaroslav Pytloun 

konstatoval, že „odsouzený může být rád, že v době nouzového stavu nedostal trest mnohem tvrdší“. Razima jednal totiž v 

době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené sazbě od dvou do osmi let, kterou mu 

prvoinstanční soud mimořádně snížil. 

„Mám pocit, že si to soudce odvolacího soudu 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,“ řekl ještě před dnešním osvobozujícím verdiktem Razima. 

Na jeho stranu se přidal i Lumír Crha z Nejvyššího státního zastupitelství, jehož stanovisko si Nejvyšší soud vyžádal. Razima 

podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace, konkrétně 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. 

Hodně tíživá zkušenost 

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. 

Jak dodal, 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. 

https://hlidacipes.org/proverte-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-veci-sireni-poplasne-zpravy/
https://hlidacipes.org/proverte-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-veci-sireni-poplasne-zpravy/
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Vojtěch Razima je nyní s osvobozujícím rozsudkem spokojen: „Pro mě, jako ředitele známé watchdogové organizace, bylo 

pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin hodně tíživou zkušeností. Mnoha lidem jsem musel trpělivě vysvětlovat 

okolnosti mého odsouzení a vysvětlovat jim absurditu původního rozsudku.“ 

Líbil se vám tento text? 

Podpořte nás převodem pomocí QR kódu 

Naskenujte QR kód prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace a zadejte částku dle libosti. 

Děkujeme za podporu! 

3 komentáře 

Jan Valenta napsal: 

6.1.2022 (21:05) 

Přeji pánovi stálé zdraví při tomto oslovení fízl musel být spokojen. Jste primaman. 

Odpovědět 

wenkovan napsal: 

7.1.2022 (9:18) 

O „kvalitě“ některých našich soudců a soudů svědčí ta absurdní skutečnost, že se odsouzeného zastávají i státní zástupci. 

Odpovědět 

Pavel napsal: 

10.1.2022 (14:27) 

Evidentně se styděl za své policajtské kolegy, zvláště ty z hradu. 

Odpovědět 

Zrušit odpověď na komentář 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 

Komentář 

Jméno * 

E-mail * 

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře. 

Δ 

Autor: Robert Břešťan 



  

Přehled zpráv  39 

4. Prověřte bombu u Hradu. Razima z Kverulanta osvobozen ve věci 

šíření poplašné zprávy 

Online ● msn.com/cs-cz (Zprávy / Politika) ● 6. 1. 2022, 14:24 

Autor: Robert Břešťan 

Dosah: 10 ● GRP: 0.00 ● OTS: 0.00 ● AVE: 750.00 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/prov%c4%9b%c5%99te-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-

osvobozen-ve-v%c4%9bci-%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad-popla%c5%a1n%c3%a9-zpr%c3%a1vy/ar-

AASuWzc?li=BBOoSYl 

Nejvyšší soud pravomocně osvobodil Vojtěcha Razimu, ředitele organizace Kverulant.org, ve věci šíření poplašné zprávy. V 

květnu loňského roku soud Razimu odsoudil půlročním podmíněným trestem za telefonát, jímž předloni na jaře oznámil na 

městskou policii svoje podezření na možnou bombu v dodávkách dlouhodobě zaparkovaných u Pražského hradu. Razima 

podal dovolání k Nejvyššímu soudu a ten jej nyní pravomocně osvobodil. 

Razima podle Nejvyššího soudu během telefonátu policii jen sděloval pravdivé informace. Odsoudit ho za to bylo absurdní, 

konstatoval soud. 

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. 

Související články 

© Poskytovatel: Hlidacipes.org 

Co když je u Hradu bomba, udatní zbrojnoši? Za „Kverulanta“ Razimu se postavil státní zástupce 

„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,“ řekl k věci pro HlídacíPes.org už dříve Razima. 

Roli v pozornosti policie možná sehrály některé bizarní okolnosti telefonátu, Razima kupříkladu strážníky tituloval slovy 

„udatní zbrojnoši“. 

Můžete být rád 

Když vloni v květnu odvolací soud potvrdil Razimovi půlroční podmíněný trest, soudce odvolacího soudu Jaroslav Pytloun 

konstatoval, že „odsouzený může být rád, že v době nouzového stavu nedostal trest mnohem tvrdší“. Razima jednal totiž v 

době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené sazbě od dvou do osmi let, kterou mu 

prvoinstanční soud mimořádně snížil. 

„Mám pocit, že si to soudce odvolacího soudu 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,“ řekl ještě před dnešním osvobozujícím verdiktem Razima. 

Na jeho stranu se přidal i Lumír Crha z Nejvyššího státního zastupitelství, jehož stanovisko si Nejvyšší soud vyžádal. Razima 

podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace, konkrétně 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. 

Hodně tíživá zkušenost 

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. 

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/prov%c4%9b%c5%99te-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-v%c4%9bci-%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad-popla%c5%a1n%c3%a9-zpr%c3%a1vy/ar-AASuWzc?li=BBOoSYl
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/prov%c4%9b%c5%99te-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-v%c4%9bci-%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad-popla%c5%a1n%c3%a9-zpr%c3%a1vy/ar-AASuWzc?li=BBOoSYl
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/prov%c4%9b%c5%99te-bombu-u-hradu-razima-z-kverulanta-osvobozen-ve-v%c4%9bci-%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad-popla%c5%a1n%c3%a9-zpr%c3%a1vy/ar-AASuWzc?li=BBOoSYl
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Jak dodal, 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. 

Vojtěch Razima je nyní s osvobozujícím rozsudkem spokojen: „Pro mě, jako ředitele známé watchdogové organizace, bylo 

pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin hodně tíživou zkušeností. Mnoha lidem jsem musel trpělivě vysvětlovat 

okolnosti mého odsouzení a vysvětlovat jim absurditu původního rozsudku.“ 

Zobrazit víc 

Autor: Robert Břešťan 
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5. Nejvyšší soud zrušil podmínku uloženou za telefonát o bombách 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 6. 1. 2022, 15:20 

Vydavatel: Česká tisková kancelář (cz-47115068) ● Autor: tmd, gcm 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant 

Odkaz: náhled 

Brno 6. ledna (ČTK) - Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Dostal 

podmínku za telefonát na městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na 

Hradčanském náměstí v Praze. Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech 

nebyla. Nyní musí Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. 

"Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla," stojí v rozhodnutí NS, 

které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním 

nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. "Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění 

předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive 

by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že 

opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí," rozhodl NS. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá definitivní zproštění obžaloby. 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Razima dnes uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti svého 

odsouzení, které pokládal za absurdní. "Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské služby, 

okamžik, kdy jsem musel policii odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem pozbyl 

právo je držet. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen," uvedl Razima. 

tmd gcm 

Autor: gcm, tmd 

https://app.monitora.cz/article/664662664/e350545306c6858f024a?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2NjQ2NjI2NjQsInRpZCI6NTcwNDR9._If3qH7CpPIjXXY-lQDYXEO8tLoORWWm_xjGpH4MA3Y
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6. Bomba v odstavených autech u Pražského hradu? Nejvyšší soud zrušil 

verdikt nad oznamovatelem 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 6. 1. 2022, 15:41 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-krimi/700511/bomba-v-odstavenych-autech-u-prazskeho-

hradu-nejvyssi-soud-zrusil-verdikt-nad-oznamovatelem.html 

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Dostal podmínku za telefonát na 

městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském náměstí v 

Praze. Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní 

soud pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. 

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla,“ stojí v rozhodnutí NS, 

které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním 

nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. „Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění 

předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive 

by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že 

opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ rozhodl NS. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá definitivní zproštění obžaloby. 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

„Jen úvaha“ 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Razima ve čtvrtek uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti 

svého odsouzení, které pokládal za absurdní. „Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské 

služby, okamžik, kdy jsem musel policii odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem 

pozbyl právo je držet. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen,“ uvedl Razima. 

Hradčany. 

Blesk:Pavel Machan - Czech News Center a.s. 

Blesk:TONDA TRAN 

Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina 

Blesk:Karel Kopáč 

Pražský hrad (27. listopadu 2021) 

Blesk:Martin Pekarek 

Pražský hrad. 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-krimi/700511/bomba-v-odstavenych-autech-u-prazskeho-hradu-nejvyssi-soud-zrusil-verdikt-nad-oznamovatelem.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-krimi/700511/bomba-v-odstavenych-autech-u-prazskeho-hradu-nejvyssi-soud-zrusil-verdikt-nad-oznamovatelem.html
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Profimedia.cz 

Pohled na Prahu. 

Pražský hrad. 

Autor: ČTK 
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7. Nejvyšší soud se zastal muže odsouzeného za telefonát o bombách u 

Pražského hradu 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 6. 1. 2022, 15:50 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/nejvyssi-soud-se-zastal-muze-odsouzeneho-za-telefonat-o-bombach-

u-prazskeho-hradu-40383177 

6. 1. 2022, 15:50 – Brno 

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Ten dostal podmínku za 

telefonát na městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském 

náměstí v Praze. 

Ilustrační foto Foto: Novinky 

Nejvyšší soud se zastal muže odsouzeného za telefonát o bombách u Pražského hradu 

Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní soud 

pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. 

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla," stojí v rozhodnutí NS, 

které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním 

nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. 

„Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, 

neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mohlo být a priori považováno za 

nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného 

objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí," rozhodl NS. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá definitivní zproštění obžaloby. 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Razima ve čtvrtek uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti 

svého odsouzení, které pokládal za absurdní. 

„Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské služby, okamžik, kdy jsem musel policii 

odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem pozbyl právo je držet. Bylo to těžké, ale 

celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen," uvedl Razima. 

yknivoNumanzeSaNyknalC 

Autor: ČTK 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/nejvyssi-soud-se-zastal-muze-odsouzeneho-za-telefonat-o-bombach-u-prazskeho-hradu-40383177
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/nejvyssi-soud-se-zastal-muze-odsouzeneho-za-telefonat-o-bombach-u-prazskeho-hradu-40383177
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8. Nejvyšší soud zrušil šéfovi Kverulanta podmínku za telefonát o bombě 
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o-bombe 

Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Ten dostal podmínku za telefonát na 

městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském náměstí v 

Praze. Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní 

soud pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem Nejvyššího soudu. 

Ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima 

Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš 

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla,“ stojí v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není podle něj ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před 

potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. „Aplikováno na posuzovaný případ – to, že obviněnému šlo o 

odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, 

respektive by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, 

napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ konstatoval Nejvyšší 

soud. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na osmnáct měsíců. Nyní ředitel organizace Kverulant předpokládá definitivní zproštění 

obžaloby. 

Zastání žalobců 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Razima ve čtvrtek uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat jeho 

okolnosti, které pokládal za absurdní. „Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské služby, 

okamžik, kdy jsem musel policii odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem pozbyl 

právo je držet. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen,“ popsal. 

Autor: gla 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3424590-nejvyssi-soud-zrusil-sefovi-kverulanta-podminku-za-telefonat-o-bombe
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3424590-nejvyssi-soud-zrusil-sefovi-kverulanta-podminku-za-telefonat-o-bombe
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9. Za nahlášení bomby před Hradem dostal bývalý policejní důstojník 

podmínku. Nejvyšší soud verdikt zrušil 
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Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: bomba Praha Česko Brno Jihomoravský kraj Nejvyšší 

státní zastupitelství ČR soud Nejvyšší soud Kverulant Pražský hrad policie advokát právník 

Za nahlášení bomby před Hradem dostal bývalý policejní důstojník podmínku. Nejvyšší soud verdikt zrušil 

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Dostal podmínku za telefonát na 

městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském náměstí v 

Praze. Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní 

soud pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. 

Brno 

16:17 6. ledna 2022 

Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek 

| Zdroj: Český rozhlas 

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla,“ stojí v rozhodnutí NS, 

které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním 

nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. „Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění 

předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive 

by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že 

opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ rozhodl NS. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá definitivní zproštění obžaloby. 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Mrzely ho zbraně 

Razima ve čtvrtek uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti 

svého odsouzení, které pokládal za absurdní. „Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské 

služby, okamžik, kdy jsem musel policii odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem 

pozbyl právo je držet. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen,“ uvedl Razima. 

ČTK 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vojtech-razima-nejvyssi-soud-hlaseni-bomba-podminka-zrusena-verdikt-rozsudek_2201061617_voj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vojtech-razima-nejvyssi-soud-hlaseni-bomba-podminka-zrusena-verdikt-rozsudek_2201061617_voj
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Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

2 

přečtení 

Špatný benzín a naftu prodávaly i 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 30. prosince 2021. 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol benzinových stanic je především Kverulantova zásluha, když se mu podařilo změnit 

letitou praxi ČOI. 

Díky Kverulantovi ČOI od ledna 2010 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. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

5 8 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-5/
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Špatný benzín a naftu prodávaly i prémiové značky Benzina, Shell a OMV. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/01/08/
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12. Žijeme v éře vzpoury hlupců 
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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 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. 

Autor: Eva Svobodová 

http://svobodnenoviny.eu/zijeme-v-ere-vzpoury-hlupcu/
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Žádají voliče o hlasy a když je dostanou a získají poslanecký mandát, vysloví slib, v němž mj. říkají: „Slibuji na svou čest, že svůj 

mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ 

Loni 8. listopadu tak učinil i Jan Farský, který se jako předseda klubu Starostů a nezávislých stal členem organizačního výboru. 

Od roku 2010 byl vždy aktivním členem dolní komory, je duchovním otcem zákona o registru smluv. Tím spíš se dalo 

předpokládat, že v roli vládního zákonodárce bude jedním z tvůrců koaliční politiky. Od zítřka to platit nebude. Farský 

oznámil, že na půl roku odlétá do Ameriky, kde získal Fulbrightovo stipendium. „Je to pro mě obrovská pocta, ale také 

jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu,“ sdělil na FB. 

Pokud to tak je, neměl Farský loni kandidovat, neboť už tehdy svůj projekt poslal do USA k posouzení. Pakliže uspěl a rozhodl 

se pro osobní růst, měl se mandátu vzdát. Lidi nezajímá, že svůj plat bude posílat na charitu, ale to, že pro ně šest měsíců 

nebude ve sněmovně pracovat. Vycházejí totiž ze závazku v koaliční smlouvě Pirátů a STAN, že výkonu funkce na plný úvazek 

dá jejich poslanec přednost před studiem, podnikáním či působením v samosprávě. 

Nechtěla náhodou pětikoalice měnit poměry ve společnosti i tím, že bude důvěryhodná a bez škraloupů? Farský dal přednost 

své kariéře před voliči. Vít Rakušan, jak nedávno zdůraznil Kverulant.org, byl bez zjevného efektu čilým poslaneckým 

cestovatelem, když v letech 2018 a 2019 navštívil Peru, Kolumbii a posléze Austrálii a Nový Zéland. Daňové poplatníky to vyšlo 

na 400 tisíc korun. Navíc STAN nyní musí vysvětlovat sporné „kyperské“ sponzorské dary. 

Trochu silná káva hned na začátku vládnutí. 

Lidi nezajímá, že Farský bude posílat plat na charitu, ale že pro ně nebude ve sněmovně pracovat. 

https://app.monitora.cz/article/667653588/5b7f803f8062cfb98448?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2Njc2NTM1ODgsInRpZCI6NTcwNDR9.neKtZkKud6SSZeo0hT4DaIiJTfeJQzry1Mka-KuKB_g
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12.1.2022 

Kateřina Perknerová 

Redaktorka 

Napište mi 

Kliknutím zvětšíte 

Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek 

Žádají voliče o hlasy, a když je dostanou a získají poslanecký mandát, vysloví slib, v němž mj. říkají: „Slibuji na svou čest, že 

svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Loni 8. listopadu tak učinil i Jan 

Farský, který se jako předseda klubu Starostů a nezávislých stal členem organizačního výboru. Bývalý starosta Semil byl od 

roku 2010 aktivním členem dolní komory, je duchovním otcem zákona o registru smluv. Tím spíš se dalo předpokládat, že v 

roli vládního zákonodárce bude jedním z tvůrců poslanecké koaliční politiky. 

Od zítřka to platit nebude. Farský oznámil, že na půl roku odlétá do Ameriky, kde získal Fulbrightovo stipendium. „Je to pro 

mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu.“ Pokud to tak je, neměl Farský loni 

kandidovat, neboť už tehdy svůj projekt poslal do USA k posouzení. Pakliže uspěl a rozhodl se pro osobní růst, měl se 

mandátu vzdát. Lidi nezajímá, že svůj plat bude posílat na charitu, ale to, že pro ně šest měsíců nebude ve Sněmovně 

pracovat. Vycházejí totiž ze závazku v koaliční smlouvě Pirátů a STAN, že výkonu funkce na plný úvazek dá jejich poslanec 

přednost před studiem, podnikáním či působením v samosprávě. 

Cestovatelská vášeň čelních představitelů STAN vzbudila nevoli už dříve, když Kverulant.org zveřejnil, že Vít Rakušan v 

minulém volebním období navštívil Machu Picchu v rámci poslanecké cesty do Peru a Kolumbie, posléze Austrálie a na Nový 

Zéland. Daňové poplatníky to vyšlo na 400 tisíc korun. Ještě že nová předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová 

bude muset šetřit a škrtnout deset procent provozních výdajů. Na výlety do exotických destinací bez konkrétního užitku 

nebudou zkrátka peníze. 

Nechtěla náhodou pětikoalice měnit poměry ve společnosti i tím, že bude důvěryhodná a bez škraloupů? Farský dal přednost 

své kariéře před voliči, Rakušan jezdil za peníze občanů po světě. A STAN bude ve čtvrtek vysvětlovat, proč část jejich 

sponzorských darů má kyperské pozadí. Trochu silná káva hned a začátku vládnutí. 

Autor: Kateřina Perknerová 

https://rakovnicky.denik.cz/arena-nazoru/kdyz-slib-nic-nevazi.html
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Berbrův hněv — Ani myš — Obránci Ukrajiny 

<m-stt> REPORTÉŘI ČT Hezký večer! 

Je tady nový týden a s ním jako každé pondělí Reportéři ČT. Vítejte. 

Vyšetřování fotbalové mafie ve finále. 

Nová zjištění ukazují, jak fotbaloví bossové ovládali hru. 

Na Pražský hrad se veřejnost už šest let bez přísných kontrol nedostane. 

Ty stále trvají, přestože prezident svoji pracovní agendu v posledních měsících přesunul do Lán. 

Napětí na Ukrajině. 

Lidé na hranicích se připravují na nejhorší. 

Český fotbal prožívá největší skandál posledních let. 

Před více jak rokem policie zatkla tehdejšího fotbalového bosse Romana Berbra a další funkcionáře. 

Od té doby vyplouvají na povrch stále nové informace, které ukazují, že o výsledku minimálně některých utkání nerozhodovaly 

jen sportovní výkony, ale zájmy mocných. 

Více už Adéla Paclíková a Ondřej Golis. 

-Fotbal nás baví, kauzy jsou kauzy. 

-Vás nezajímá třeba, co se teď děje kolem pana Berbra? 

-To je hrůza, toho měli vyhodit už dávno. 

-Tomáš Kučera, fotbalista prvoligových Teplic a rapper, který účinkoval ve fotbalovém protestsongu. 

Kvůli tomu pocítil hněv Romana Berbra. 

-Ta písnička vyšla jeden den večer a druhý den odpoledne už to bylo ve všech médiích. 

Já jsem byl i na koberečku v klubu, nějak se to vyvíjelo a dejme tomu za týden, 14 dní jsem dostal předvolání od 

Českomoravského fotbalového svazu. 

-Dříve mocný vládce českého fotbalu Roman Berbr žije v ústraní. 

Na veřejnosti se naposledy objevil před rokem, když opouštěl vazební věznici. 

Zastihnout ho se nám nepodařilo ani tentokrát. 

Bavit se s námi nechtěla ani Berbrova partnerka Dagmar Damková. 

-Paní Damková, dobrý den. 

Mohli bychom mluvit s panem Berbrem? 

-Bývalý místopředseda fotbalové asociace je jedním z hlavních aktérů kauzy, která otřásá českým fotbalem. 

Před rokem a čtvrt policie obvinila 20 lidí z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy a z uplácení rozhodčích. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/222452801240002/
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-Vadí mi, že se uplácí fotbal, ať je to rovina prostě. 

-Vím, že některé věci v českým fotbale nejsou zrovna čistý, ale co může člověk dělat, když ho fotbal baví. 

-Společně s Romanem Berbrem policie obvinila Romana Rogoze, někdejšího sportovního ředitele klubu Slavoj Vyšehrad a 

dalších 20 lidí. 

I rok a čtvrt poté se objevují na veřejnosti nové odposlechy, které ukazují šíři vlivu hlavních aktérů. 

-Neuvěřitelné. 

Obrovská chyba všech lidí, kteří toho byli součástí. 

Jako je to neomluvitelné. 

-O rozhovor jsme žádali i bývalé šéfy fotbalové asociace. 

-Miroslav Pelta a Martin Malík se odpovědím na naše otázky vyhnuli. 

Připomeňme si, že Miroslav Pelta si nedávno vyslechl nepravomocný trest šesti let vězení. 

Jeho kauza se týkala ovlivňování sportovních dotací. 

Dobrý den, mohla bych vás poprosit, jsme z České televize, sháníme pana Peltu. 

-Je tady? 

-Není a nebude. 

-Martin Malík pouze odepsal, že situaci ve fotbale se snažil řešit. 

Po zatčení Romana Berbra a ostatních došlo k zemětřesení ve vedení fotbalové asociace. 

Novým šéfem se loni v červnu stal Petr Fousek. 

Dobrý den, Adéla Paclíková, těší mě. 

-Jsou tady trofeje, které česká reprezentace nebo československá dostala. 

Jsou tady dresy historické, jsou tady vzpomínky na naše nejúspěšnější hráče. 

-Co se dozvídáte z toho spisu, je to pro vás překvapení? 

-Tak pochopitelně se mi to nečte dobře, celá řada věcí pro mě překvapení je, protože některé věci skutečně zašly nesmírně 

daleko. 

-Jak jsme zjistili, vyšetřování trestního případu dospělo do finále. 

-Předpokládáme, že v následujících týdnech, možná měsíce, by mohlo být skončeno vyšetřování a obvinění se začnou 

seznamovat se spisovým materiálem. 

-První tresty kvůli případu Berbr ale už padly. 

Rozdala je Etická komise, jakýsi fotbalový soud. 

-My jsme zahájili okolo dvaceti kauz. 

Potrestali jsme okolo pěti, šesti fyzických osob a Vyšehrad. 

Prostřednictvím osoby pana Rogoze činil jednak nátlak na rozhodčí při určitých zápasech a jednak tam došlo několikrát k 

přímé nabídce úplatku za ovlivnění zápasu rozhodčím. 

-Rogozovy praktiky jsme vám v našem pořadu ukázali už loni. 

Tyto záběry podle detektivů dokazují, že v srpnu 2019 přímo v jejich kabině podplatil rozhodčí utkání Slavoje Vyšehrad s 

Baníkem Sokolov. 

-Roman Rogoz podle policie mimo záběr kamery předá peníze za ovlivnění zápasu hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Houdkovi. 

-Co jste si po zápase přebíral v kabině od pana Rogoze? 

-Já se nemůžu vyjadřovat. 

-Policie je přesvědčena, že peníze od Rogoze Houdek obratem rozděluje mezi ostatní. 
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Na tomto záběru podle detektivů předává bankovky delegátovi Jiřímu Kabylovi. 

-Poslouchejte, já jsem si žádné peníze nepřebíral a za druhé víte dobře, že teď když to někdo vyšetřuje, se k tomu nemůžu 

vyjadřovat. 

-A tady záběr ukazuje, jak si peníze od Houdka přebírá jeho asistent Petr Klupák. 

Vezme si je a uloží do peněženky. 

-Já vám to znovu zopakuju: já se k tomu nebudu vyjadřovat. 

Rozhodně ne do televize. 

-Kvůli kauze Romana Rogoze Etická komise Vyšehrad tvrdě potrestala. 

Spadl ze třetí ligy do pražského přeboru. 

-Ten trest je na poměry českého fotbalu poměrně výjimečný, protože z našeho pohledu je výjimečná i závažnost toho skutku 

spáchaného Vyšehradem. 

-Bylo by možné s vámi natočit rozhovor k vaší kauze, kde je i pan Bergr? 

-Určitě ne, děkuju, jste hodnej. 

-V jaké kauze myslíte? 

-S panem Berbrem. 

-Tady ty dobytky já ani nějak nevnímám, jsou mi ukradení. 

Jedu si svoje a tady to nějak nevnímám. 

-Je to prostě mafie. 

To se nedá říct jiným slovem. 

To je chobotnice, která má takových chapadel prostě rozhoduje o všem. 

-Odposlechy ukazují na to, že to bylo i na úrovni 1. ligy. 

Že kdokoli potřeboval pomoct, tak volal Romanovi Berbrovi. 

-V nahrávkách kolem Berbra uvízla i Slavia, úřadující mistr naší nejvyšší ligy. 

-Policie zmínila jakýsi poznatek, domněnku, že Slavia a Roman Berbr uzavřeli jakousi dohodu o milionovém úplatku za to, že 

Roman Berbr pomůže svými zákulisními tahy především skrze rozhodčí k tomu, že Slavia získá mistrovský titul. 

-Ze zpráv Romana Bebra totiž vyplynulo, že s tehdejším zástupcem fotbalové Slavie Janem Nezmarem řeší jakési vyrovnání. 

A že kvůli tomu shání šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. 

Nezmarovi například napsal: -V únoru 2020 byla Slavia první v tabulce a měla náskok před druhou Plzní více než 10 bodů. 

O měsíc později fotbalový boss podle policejních informací na Nezmara tlačil. 

-Věta "my dlužíme" naznačuje, že si je Jan Nezmar vědom závazku vůči člověku, který je dnes obviněn v kauze ovlivňování 

rozhodčích. 

Co věta znamená, navíc nikdy nevysvětlil. 

Tvrdí ale, že se nedopustil ničeho nezákonného. 

Totéž říká i Slavia. 

-Na Romana Berbra se před utkáními obraceli rozhodčí i zástupci klubů. A vedli spolu pozoruhodné konverzace. 

Berbr coby místopředseda fotbalové asociace přitom například na výběr rozhodčích neměl mít vůbec žádný vliv. 

Přesto třeba někdejší minoritní akcionář opavského klubu podle policie před zápasem s Jabloncem u Berbra zjišťoval, kdo ho 

bude pískat. 

Jako šifru použil typický jablonecký výrobek: bižuterii. 

-Jinými slovy Roman Berbr říká, že když se bude hrát na trávníku Jablonce, tak tam má být nějaký nováček. 
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-Přímo Miroslava Ozaniaka se nám kontaktovat nepodařilo. 

Na otázky zaslané prostřednictvím jeho syna nereagoval. 

Vyjádřil se pro Seznam zprávy. 

-Jindy zase Romanu Berbrovi pípla na mobilu zpráva od hradního kancléře Vratislava Mynáře. 

-V sobotu, na kterou se kancléř ptá, hrálo duel Slovácko a Zbrojovka Brno. 

Sám se sice angažuje ve fotbale ve svých domovských Osvětimanech, ale tentokrát podle detektivů žádá pomoc pro Slovácko, 

kterému tehdy hrozil sestup do nižší soutěže. 

-Za prvé o tom nevím a myslím, že to je absurdní. 

-Myslíte, že kancléř Mynář se vám nesnažil pomáhat? 

-Já si myslím, že ne, že s tím není spojený. 

-Přitom sportovní ředitel Slovácka za Mynářovy Osvětimany hraje. 

Fotbalové Slovácko založil miliardář Ivo Valenta, klub dodnes podporuje. 

Jeho aktuálním majitelem je další miliardář Zdeněk Zemek. 

Loni byl potrestán kvůli podvodu s licencí na solární elektrárnu. 

-Vratislav Mynář na naše dotazy neodpověděl. 

Jako reakci poslal zprávu, že Kancelář prezidenta republiky se nebaví s vybranými médii, mezi něž Reportéři ČT patří. 

Detektivové zachytili ještě další zprávu. 

Den před zápasem Slovácka s Libercem v roce 2019 píše Roman Berbr kvůli kancléři Mynářovi místopředsedovi komise 

rozhodčích: -Jen pro vysvětlení, Zeli byla přezdívka pro rozhodčího, který pískal tento zápas. 

-Nezlobte se, já už jsem se vyjádřil tolikrát, že nemám chuť dokola se stále vyjadřovat ke stejným věcem. 

-Kontakty mezi vedením klubů a místopředsedou fotbalové asociace jsou normální a měly by být normální. 

Na druhou stranu určitě ne na téma rozhodčích, kdo píská, a aby byla zajištěna férovost zápasu. 

To si myslím, že by v žádném případě být nemělo. 

-Někteří funkcionáři u Berbra nežádali výhodu, ale aby se hrálo fair play, což by mělo být normální. 

-O Lounech se vědělo, to si lehce zjistíte, že tam nikdo... protože tam jsou lidi, kteří neplatili rozhodčí. 

My jsme to schytávali. 

Tak jsem volal Berbrovi, aby zjednal pořádek. 

-A co on má co zjednávat pořádek? Nebo měl. 

-Vy nejste informovaný, jak to v té době fungovalo ve fotbale? 

Že rozhodoval Berbr, co se týče rozhodčích, i když neměl tu pozici? 

-A to vám přišlo normální mu volat před zápasem? 

-Mně to nepřišlo normální. 

-Takto například Roman Berbr v květnu 2019 úkoloval Václava Kohouta z řídící komise rozhodčích pro Čechy. 

-Ti rozhodčí jsou jenom částí toho systému. 

Nejsou to jediní viníci. 

-Romana Berbra podle informací získaných policií ze zabavených telefonů poslouchal i tehdejší předseda komise rozhodčích 

Jozef Chovanec. 

Jde přitom o výraznou osobnost československého fotbalu s mezinárodní kariérou, reprezentanta i trenéra českého národního 

týmu. 
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Funkce šéfa rozhodčích byla pro Romana Berbra klíčová. 

A proto se snažil Chovancovi pomoci. 

Napsal mu detailní scénář kandidátské řeči. 

-Byl jsem zklamaný, když jsem si to četl. 

Pepa měl fantastickou hráčskou kariéru a vůbec tu funkci neměl brát. 

-Kdyby mi někdo řekl, že Berbr řekl Chovancovi pár rad, co tam má říct, tak řeknu, to je asi jasný. 

Ale že mu to rozepsal v podstatě, když to přeženu, jak se má otevírat klika od dveří až jak se má rozloučit, tak to mě 

překvapilo. 

Vlastně dokládá to, jak mu záleželo na tom, aby vše běželo tak, jak on si představoval. 

-Teplický fotbalista a rapper Tomáš Kučera, jehož příběh jsme zmínili na začátku reportáže, nakonec za znevážení dobrého 

jména českého fotbalu dostal pokutu 40 tisíc korun. 

-Tou slokou jsem chtěl naznačit poměry ve fotbale, které jsem už v tu dobu vnímal. 

A každý, kdo se v tom fotbale na nějaké úrovni pohybuje, tak si myslím, že to vnímal taky. 

Jen bylo takové obecné pravidlo, že se o tom moc nemluvilo. 

-Berbr se navíc podle policejních odposlechů chtěl fotbalistovi pomstít. 

Tohle napsal rozhodčímu, který několik dní po zveřejnění videoklipu měl pískat zápas Kučerových Teplic s Duklou. 

-Kučera a pět jeho spoluhráčů dostalo žlutou kartu. 

Dva teplické hráče Ginzel dokonce vyloučil. 

Jejich tým Dukle podlehl 0:1. -Já vůbec nechci o ničem mluvit. 

Omlouvám se, mějte se krásně. 

-Sudí Ginzel, já jsem byl přesvědčený, že byl instruován shora, aby ten zápas prostě takhle vedl. 

A od první minuty bylo jednoznačné, že tam vlastně nesmíme bodovat. 

-Díky informacím policie etická komise zřejmě Kučerův případ zreviduje. 

-Je dost možné, že mě odškodní v plné výši. Nevím jaké jiné. 

-Tomáš Kovařík byl jedním z mála, kteří se už před několika lety ozvali, že Roman Berbr ovládá a ovlivňuje rozhodčí. 

Ten ho za to zažaloval. 

-Rozhodčí a další lidé se neozvali proto, že věděli, že pokud se ozvou, tak to bude s největší pravděpodobností znamenat 

jejich konec na listině rozhodčích. 

-Jak dlouho bude trvat, než se ten fotbal očistí? 

A vlastně mířím k tomu, jestli se vůbec může očistit. 

-My to přirovnáváme k tomu, když otáčíte zaoceánský tanker nebo autobus, taky to neotočíte jako motorový člun nebo 

motorku. 

-Generace, která tady momentálně je, už český fotbal podle mě očistit nebude umět. 

-Věříte, že fotbal se může očistit? 

-Bude to těžký, ale věřím tomu, že se může očistit. 

-Fotbal nikdy nebyl a nebude čistý, jak bych si přál. 

-Koryta zůstanou a prachům neodolá nikdo. 

-Myslíte si, že někdy český fotbal bude natolik čistý, že kolem něho nebude žádné podezření? 

-Doufáme, že jo. 
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-Kdy se to stane? 

-To už tady nebudeme. 

-V areálu Pražského hradu už šestým rokem trvají přísné bezpečnostní kontroly. 

Dříve běžně průchozí hradní ulice jsou za policejními zátarasy. 

To komplikuje život jak turistům, tak místním obyvatelům. 

Prezident od své loňské hospitalizace pobývá na zámku v Lánech, kam přesunul i svoji pracovní agendu. 

Jestli je k mimořádným bezpečnostním opatřením stále důvod, budou příští měsíc řešit bezpečnostní složky. 

Více už Hanuš Hanslík. 

-Jaké to je pro vás, když jste tady celý život volně chodil, teď procházet těmi kontrolami? 

-Pro každého je to nepříjemné, samozřejmě. 

Mně to přijde zbytečné. 

Velmi absurdní. 

-Tohle dnes jako ti policajti, to tady nebylo nikdy. 

To bylo všecko průchozí, volné. 

-Ty kontroly mi připadají zbytečný. 

Kdyby někdo chtěl něco pronést, tak to pronese. 

-Kolik sem do Zlaté uličky přijde za den lidí v této situaci? 

-Já bych doporučila, abyste se obrátili na tiskového mluvčího. 

Protože víte co, jako jsou věci, které nemůžeme říkat. 

-Dobře, rozumím, děkuju. 

-Je těžká doba. 

-Právě Zlatá ulička je jedním z největších lákadel Pražského hradu a v minulosti byla vždy plná turistů. 

Ty Hrad láká jako největší souvislý hradní komplex na světě, jako tisícileté sídlo českých knížat, králů a prezidentů. 

Ulice, náměstí a nádvoří, veškerá veřejná prostranství uvnitř Hradu byla po staletí vnímána jako součást města a až na výjimky 

byl Hrad v denních hodinách volně průchozí. 

První výjimkou byla nacistická okupace. 

Nacisté dokonce vymazali z map názvy hradních ulic a náměstí. 

Po válce byl Hrad opět přes den volně přístupný. 

Druhá výjimka nastala během prvního funkčního období prezidenta Miloše Zemana. 

Před šesti lety začaly na Hradě přísné policejní kontroly. 

Osm měsíců byl průchod hradním komplexem dokonce zcela uzavřen. 

-Sundám batoh, v něm bych měl mít úplně všechno. 

Jinak mám na sobě kovový hodinky, mám je sundat? 

Ne, hodinky nemusím sundat. 

-Pásek taky nemusíte. 

Mobil mám v kapse, takže to je asi všechno. 

-Ukažte, co máte v batohu. 

-Jo, ukážu. 
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-V pořádku. 

-Že není průchod Hradem volný, vadí nejen turistům, ale především místním, tedy lidem, kteří žijí v okolních čtvrtích a byli 

zvyklí přes Hrad procházet celý život jako kteroukoli jinou městskou ulicí. 

Tadeáš Kopeček je potomkem šlechtického rodu Šternberků a v blízkém sousedství Pražského hradu žije přes půl století. 

Hrad je pro něho nejen symbolem české historie, ale také místem, kde vyrostl. 

-Pražský hrad je součást mého života, 53 let tady bydlím, v nejbližším okolí. 

A je to součást města, je to pro mě součást domova. 

Dalo se projít odsud z Hradčanského náměstí přes Hrad směrem na Klárov, na Staré zámecké schody. 

Samozřejmě se dalo projít dozadu na Prašný most. 

Bylo otevřeno víceméně všechno. 

-Zavedení policejních kontrol u vstupů do hradního areálu předcházely dvě události. 

V září 2015 členové umělecké skupiny Ztohoven převlečení za kominíky vylezli na střechu Hradu a místo prezidentské 

standarty vyvěsili velké červené trenýrky. 

V té době začala policie věnovat okolí Hradu zvýšenou pozornost. 

Všechny návštěvníky ale začala policie kontrolovat až další rok po březnových teroristických útocích v Bruselu, při kterých na 

tamním letišti a v metru zemřelo přes 30 lidí. 

Přísná opatření tehdy policie zavedla například i na českých nádražích nebo v okolí významných institucí. 

Kontrolní rámy se ale na Hradě začaly používat až pět měsíců po bruselských útocích, tedy v době, kdy se jiná protiteroristická 

opatření rušila. 

Na Hradě se tehdy začaly tvořit několikahodinové fronty turistů. 

Už tehdy mnozí Pražané i politici kontroly kritizovali. 

Mimo jiné proto, že vhodným cílem pro potenciální útok mohly být právě uměle vytvořené fronty. 

-Já si pamatuju velice dobře, jak před 25 lety měl Václav Havel radost, že otevřel Pražský hrad. 

Teď je více uzavřený než za Gustáva Husáka. 

-Žádosti o znovuotevření Hradu od té doby přicházejí do prezidentské kanceláře pravidelně. 

-My jsme první dopis psali před třemi lety. 

Tehdy nám Kancelář prezidenta republiky odpověděla velmi vágně, že to nejde, že to je důležité pro bezpečnost občanů této 

země a návštěvníků Prahy a tak dále a tak dále. 

Hrad nikdy neuvedl, na základě čeho to opatření udělal. 

-My jsme šli do Obrazárny a tam nás nepustili. 

-A na internetu je napsáno, že je to otevřený. 

-Tady byl normálně vchod, já nevím, proč tady už je jenom východ. 

-Musí se z druhé strany, tam jsou taky policajti. 

Musíte projít tou branou. 

Je to takový jiný, -A co říkáte kontrolám, které musí lidé podstoupit, když vstupují na Hrad? 

-Překvapily mě. 

Myslím si, že dřív když tady bylo plno turistů, tak si nedokážu představit, že by ty kontroly tady takhle byly. 

-Když jste tady prožíval dětství, co všechno jste tady jako děti zažívali na Hradě? 

-Na Hradě jednak honičky a bitvy s kluky z Hradčan, protože já jsem z Malé Strany. 
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Nejzajímavější byly kašny, protože jsme měli lopatičky vyndávali jsme z nich cizokrajné mince, přičemž nás zprava honili kluci z 

Hradčan a zleva policajti. 

Ale mohli jsme úplně všude, kam nás napadlo. 

Vidíte, tady je to ideální na vybírání mincí. 

Tady malý kluk podleze, když má lopatičku na delší násadě. 

Tahle kašna byla oblíbená. 

Tady odsud se ovšem mince vyndávaly špatně, protože má vysoko rantl a je velmi hluboká. 

Takže se muselo na dlouhým klacku s lopatičkou vyndávat. 

Po sametové revoluci tady byl prezident Havel, to bylo jedno z nejkrásnějších období mého života, a myslím, že i Hradu, 

protože tady bylo živo. 

Bylo tady živo nejenom turisticky, bylo tady živo pro místní obyvatelstvo. 

-Tady vidíme dolní část Jeleního příkopu. 

Ta byla před revolucí zavřená. 

-Ta byla zavřená. 

Ta byla otevřená až po základní rekonstrukci za Havla. 

-Je to velmi jedinečná a unikátní věc. 

Je to kus divoké přírody, téměř pralesa, v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. 

-Tohle je chodník, který vede do dolní části Jeleního příkopu, tedy do oblasti, která byla před rokem 1989 pro veřejnost 

nepřístupná. 

Otevřela se za Václava Havla. 

Ale teď je zase zavřená. 

Vidíme tady ceduli, že dolní část Jeleního příkopu je v roce 2021 z technických důvodů uzavřena. 

O roku 2022, o letošním roce, tady zatím nic není. 

Uvnitř je ještě cedule Vojensky střežený prostor vstup zakázán. 

-Je to škoda, protože jsou odsud nádherný výhledy nahoru. 

Zvlášť teď, když není listí. 

Je odsud krásný pohled na Míčovnu. 

Škoda je to. A svévole. 

-Když byl Hrad loni na jaře už půl roku zcela uzavřený kvůli koronavirové pandemii, lidé nemohli areálem ani procházet, 

dostala se celá věc před soud. 

Vojtěch Razima, který chtěl na Hradě pořádat protest proti jeho uzavření, žaloval ministerstvo vnitra. 

To totiž potvrdilo předchozí rozhodnutí pražské radnice, podle kterého protest uvnitř uzavřeného Hradu pořádat nelze. 

Městský soud v Praze dal za pravdu Razimovi. 

Hradní ulice a náměstí označil za veřejná prostranství na která má mít veřejnost přístup. 

Soud ale připustil možnost zpřísněných policejních kontrol. 

-Očekávám, že Kancelář prezidenta republiky se seznámí s tímto rozsudkem a v několika málo dnech pan prezident Zeman 

bude natolik velkorysý, že přivolí tomuhle tomu právu veřejnosti a Hrad otevře. 

-Hrad se pak skutečně loni v květnu znovu otevřel. 

Nakrátko dokonce i bez policejních kontrol. 

Ty se ale po třech dnech od otevření vrátily a trvají dodnes. 
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Rozhodnutí pražského soudu o tři měsíce později zrušil Nejvyšší správní soud. 

Neřešil přitom podstatu problému. Pouze konstatoval, že městský soud musí ve věci kromě ministerstva vnitra jednat také se 

Správou Pražského hradu. 

Od té doby žádné nové rozhodnutí nepadlo. 

-Já jsem tady osm let sloužil, takže jsem si tady zažil, jak to fungovalo předtím. 

Zažil jsem si, když to celé zahájili. 

Myslím si, že společnost nedostala žádnou relevantní informaci o tom, proč se to stalo, proč to někdo nařídil. 

Je to zvláštní. 

Neříkám, že mi to vadí, ale vím, že to bylo dost nepříjemný mnohokrát. 

-Tak se mi to nelíbí, samozřejmě, ale bohužel, co můžeme dělat? 

-Na poslední žádosti o zrušení kontrol na Hradě reagovala prezidentská kancelář tak, že to není možné a že jedná v souladu s 

doporučením policie. 

Ohrožení terorismem prý stále trvá, třeba i kvůli situaci v Afghánistánu. 

-Celosvětová bezpečnostní situace se zhoršila po kapitulaci Severoatlantické aliance v Afghánistánu. 

Tento afghánský Mnichov zřejmě povede k zesílení migračních toků z Afghánistánu, ale především ke zvýšenému riziku 

nových teroristických útoků. 

-Takže zkusím zatelefonovat panu Jiřímu Ovčáčkovi, mluvčímu. 

Pan Ovčáček mi ten hovor típnul. 

Ministr vnitra ale minulý týden uvedl, že příslušné instituce požádal o revizi současných opatření, která podle něho kolem 

Hradu stvořila válečné opevnění. 

-Říkáte, v únoru má být nějaké běžné jednání pravidelné, kde se má řešit... 

-Přesně tak. 

Skupina, která vyhodnocuje nastavená opatření, se pravidelně schází. 

Teď to má být na začátku února. 

A každá ta složka, která v té skupině je zastoupená, vlastně se vyjádří k tomu, zda opatření současná považuje za dostačující, 

případně navrhne jejich změnu. 

-Dřív to bylo volnější takový, podle mě. 

-Takový přirozený. 

-Dalo se na vědomí, že to je opravdu krásná věc, Pražský hrad. 

-Napětí na Ukrajině v posledních dnech stoupá. 

Moskva soustředí u ruských hranic desetitisíce vojáků, odmítá ale obavy Kyjeva a Západu, že by chtěla na Ukrajinu zaútočit. 

Rozhovory mezi americkým prezidentem Bidenem a jeho ruským protějškem Putinem k ničemu nevedly. 

Obyvatelé Ukrajiny se proto chystají na možnou invazi. 

Přímo na východě Ukrajiny natáčel Tomáš Vlach. 

-Valerij Obolencev přednáší kriminologii na Právnické fakultě v ukrajinském Charkově. 

Doma má sbalený vojenský batoh, a když bude potřeba, je odhodlán bránit svoji zemi se zbraní v ruce. 

-I se ženou s obavami sledují v televizi, jak Rusko shromažďuje vojska u hranic s Ukrajinou a rozhovory mezi USA a NATO na 

jedné straně a Moskvou na straně druhé k ničemu nevedou. 

-Valerij odsloužil dva roky základní služby ještě v sovětské armádě a nedávno jako mobilizovaný záložník byl rok na Donbase. 

Teď si snaží obnovovat návyky. 
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-Jsme na základně jedné z dobrovolnických skupin na předměstí Charkova, která každou sobotu odpoledne cvičí obyvatele, 

jak zacházet se zbraní a bojovat proti budoucímu možnému nepříteli. 

Podle instruktora Ženi může přijít každý, kdo chce. 

A lidí prý poslední dobou přibývá. 

-Manželé Daniel a Marina chodí trénovat spolu. 

-Neformální domobranecké skupiny tu jsou už několik let, některé spolupracují s ozbrojenými složkami, hlavně s 

ministerstvem vnitra, které jim poskytují prostory a půjčují zbraně k výcviku. 

Své jednotky územní obrany teď začíná formovat i armáda. 

Mají mít na 80 tisíc lidí a vojáci v nich budou mít status podobný našim aktivním zálohám. 

Výstroj dostanou od státu a budou cvičit několikrát do roka. 

Dobrovolnictví je na Ukrajině velmi častým jevem a týká se to i podpory vojáků výstrojí, oblečením, potravinami či penězi. 

Nebo pletením maskovacích sítí jako tady, v nenápadném domě v centru Charkova. 

-A přímo na frontě vidíme, že maskovací sítě vojáci skutečně užijí. 

-My se teď nacházíme na pozicích, je tu plno bláta, pro vojáky velice nepříjemné prostředí, druhá strana je od nás zhruba 500 

metrů a poslední dobou je tu relativní klid. 

Toto je obvyklá činnost, kterou vojáci dělají v zákopech asi nejčastěji v tomto období. 

Na jedné straně je ukrajinská armáda, na straně druhé jsou separatisté podporovaní Ruskem. 

Vojáci se obávají, že právě přes jejich pozice může začít ruský útok s cílem zabrat jihovýchod Ukrajiny a vytvořit pozemní 

koridor na anektovaný Krym. 

-Ukrajinskou stranu hájí někdejší dobrovolnický prapor Ajdar, který se už ale přetvořil v armádní jednotku. 

Bojovníci Alexandr a Grigorij patří k jeho veteránům. 

-Grigorij pochází z ruského Petrohradu. 

Velkou část života prožil v Izraeli, kam se i s rodiči odstěhoval ještě jako kluk. 

Saša začínal v roce 2014 jako aktivista v Severodoněcku tehdy obsazeném separatisty. 

V případě ruského útoku jsou první, kdo mu bude vzdorovat. 

-Teď jsme o 200 kilometrů dál v severní části donbaské fronty. 

V létě tu řádily lesní požáry, které se nedařilo včas uhasit kvůli zdlouhavým jednáním mezi separatisty a Ukrajinou o nasazení 

letadel. 

Dnes to připomínají shořelé a opuštěné vesnice. 

Tady v Trochizbence už silnice vede jen do Luhansku. 

Jenže tam už je fronta a separatisté. 

-Lilia Švecová je místní felšerkou neboli zdravotnicí, která nahrazuje práci obvodního lékaře. 

V poslední době ji zaměstnává také očkování proti covidu. 

Naočkováno už tu mají tři čtvrtiny dospělých, výrazně víc, než je ukrajinský průměr. 

-Za osm let války tu měli 12 mrtvých civilistů, většinou při ostřelování. 

Zpravidla ale lidi trápí obvyklé potíže, třeba žlučník nebo rozražená noha od hřebíku. 

-S mužem, který pracuje jako řidič sanitky, žijí na samém konci vesnice. 

Dál už je jen fronta. 

-Přes to všechno se lidé snaží žít normální život. 

Světlana a Jurij jsou pěstouny, kvůli svému evangelickému přesvědčení odešli z okupované části Donbasu. 



  

Přehled zpráv  62 

I s deseti dětmi se dnes usadili ve městě Zolotoje. 

Na frontu je to odsud 2,5 kilometru. 

-Z dnešních Reportérů ČT je to vše. 

Dívejte se opět za týden. 

Dobrou noc. 

Skryté titulky Blažena Stráníková Česká televize 2022 </m-stt> 
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16. „Zbytečné, absurdní.“ Některým návštěvníkům Pražského hradu vadí 

kontroly, zjišťovali Reportéři ČT 

Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika) ● 17. 1. 2022, 22:50 

Vydavatel: ČESKÁ TELEVIZE (cz-00027383) ● Autor: Daniel Zach 

Dosah: 241 450 ● GRP: 2.68 ● OTS: 0.03 ● AVE: 46933.02 Kč ● Interakcí: 2 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3429506-zbytecne-absurdni-nekterym-navstevnikum-prazskeho-hradu-

vadi-kontroly-zjistovali 

V areálu Pražského hradu už šestým rokem trvají přísné bezpečnostní kontroly. Dříve běžně průchozí hradní ulice jsou za 

policejními zátarasy. To komplikuje život jak turistům, tak místním obyvatelům. Prezident přitom od své loňské hospitalizace 

pobývá na zámku v Lánech, kam přesunul i svoji pracovní agendu. Jestli je tedy k mimořádným bezpečnostním opatřením 

stále důvod, budou příští měsíc řešit bezpečnostní složky. Podrobnosti v pořadu Reportéři ČT zjišťoval Hanuš Hanslík. 

Reportéři ČT: Kontroly na pražském hradě vadí návštěvníkům i místním obyvatelům 

Ulice, náměstí a nádvoří, tedy veškerá veřejná prostranství uvnitř Hradu, byla po staletí vnímána jako součást města a až na 

výjimky byl areál v denních hodinách volně průchozí. První výjimkou byla nacistická okupace. Nacisté dokonce kompletně 

vymazali z map názvy hradních ulic a náměstí. Po válce byl ale Hrad opět přes den volně přístupný. 

Během období komunistické totality byl pro veřejnost uzavřen například Jelení příkop a některé další části Hradu včetně 

zahrad. Zpřístupnil je až Václav Havel. 

Další výjimka nastala během prvního funkčního období prezidenta Miloše Zemana, před šesti lety začaly na Hradě přísné 

policejní kontroly. Osm měsíců byl průchod hradním komplexem dokonce zcela uzavřen. 

„Pro každého je to nepříjemné, samozřejmě. Mně to přijde zbytečné. Velmi absurdní,“ hodnotí současné policejní kontroly 

Tadeáš Kopeček ze šlechtického rodu Šternberků, který žije v sousedství Hradu od dětství a byl zvyklý denně procházet bez 

omezení. 

Ztohoven a teroristické útoky 

Zavedení policejních kontrol u vstupů do hradního areálu předcházely dvě události. V září 2015 členové umělecké skupiny 

Ztohoven převlečení za kominíky vylezli na střechu Hradu a místo prezidentské standarty vyvěsili velké červené trenýrky. V té 

době začala policie věnovat okolí Hradu zvýšenou pozornost. 

Všechny návštěvníky ale začala policie kontrolovat až další rok, po březnových teroristických útocích v Bruselu, při nichž na 

tamním letišti a v metru zemřelo přes třicet lidí. Přísná opatření tehdy policie zavedla například i na českých nádražích nebo v 

okolí významných institucí. Kontrolní rámy se ale na Hradě začaly používat až pět měsíců po bruselských útocích, tedy v době, 

kdy se jiná protiteroristická opatření rušila. 

Kontrola při vstupu do Pražského hradu 

Zdroj: ČTK 

Autor: Michal Kamaryt 

Na Hradě se začaly tvořit několikahodinové fronty turistů. Už tehdy mnozí Pražané i politici kontroly kritizovali. Mimo jiné 

proto, že vhodným cílem pro potenciální útok mohly být právě fronty turistů. Žádosti o znovuotevření Hradu od té doby 

přicházejí do prezidentské kanceláře pravidelně. 

„My jsme první dopis psali před třemi lety,“ vzpomíná první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 + STAN). „Tehdy 

nám Kancelář prezidenta republiky odpověděla velice vágně, že to nejde, že to je důležité pro bezpečnost občanů této země a 

návštěvníků Prahy. Hrad nikdy neuvedl, na základě čeho to opatření udělal.“ 

Když byl Hrad loni na jaře už půl roku zcela uzavřený kvůli koronavirové pandemii a lidé nemohli areálem ani procházet, řešil 

nakonec situaci soud. Vojtěch Razima, který chtěl na Hradě pořádat protest proti jeho uzavření, žaloval ministerstvo vnitra. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3429506-zbytecne-absurdni-nekterym-navstevnikum-prazskeho-hradu-vadi-kontroly-zjistovali
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3429506-zbytecne-absurdni-nekterym-navstevnikum-prazskeho-hradu-vadi-kontroly-zjistovali
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To totiž potvrdilo předchozí rozhodnutí pražské radnice, podle kterého protest uvnitř uzavřeného Hradu pořádat nelze. 

Městský soud v Praze dal za pravdu Razimovi. Hradní ulice a náměstí označil za veřejná prostranství, na která má mít veřejnost 

přístup. Soud ale připustil možnost zpřísněných policejních kontrol. 

Ohrožení terorismem podle Hradu trvá 

Hrad se pak skutečně loni v květnu znovu otevřel. Nakrátko dokonce i bez policejních kontrol. Ty se ale po třech dnech od 

otevření vrátily a trvají dodnes. Rozhodnutí pražského soudu navíc zrušil Nejvyšší správní soud. Neřešil přitom podstatu 

problému. Pouze konstatoval, že městský soud musí ve věci kromě ministerstva vnitra jednat také se Správou Pražského 

hradu. Od té doby žádné nové rozhodnutí nepadlo. 

Na poslední žádosti o zrušení kontrol na Hradě prezidentská kancelář odpovídá záporně s tím, že jedná v souladu s 

doporučením policie. Ohrožení terorismem prý stále trvá, třeba i kvůli situaci v Afghánistánu. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v polovině ledna uvedl, že příslušné instituce požádal o revizi současných opatření, která 

podle něho kolem Hradu stvořila „válečné opevnění“. Mluvčí Policie ČR Kateřina Rendlová na dotaz České televize sdělila, že 

skupina, která bezpečnostní opatření vyhodnocuje, se znovu sejde na začátku února. 

Autor: Daniel Zach 
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17. CRAB, největší a nepotrestaný tunel v dějinách českého IT 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 21. 1. 2022, 13:50 

Autor: Vojtěch Razima 
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Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/crab-nejvetsi-tunel-v-dejinach-ceskeho-it/ 

Kverulant.org již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup centrálního registru 

administrativních budov (CRAB), za který stát utratil jen do roku 2019 již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen 

trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov. Cílem Kverulanta bylo dosáhnout 

potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo. Policie sice v únoru 2017 začala věc vyšetřovat, ale ani po pěti 

letech nebyl nikdo postaven před soud. Kverulantovi tak nezbylo, než tuto kauzu uložit do svého archivu. Prosíme, podpořte 

náš boj proti tunelování našeho státu alespoň symbolickým darem. 

koláž Ateo 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software, který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (ÚZSVM). Jde o systém velmi nepřesný, plný nedostatků do té míry, že počet v něm editovaných budov dokonce 

klesá. Kverulant podal hned několik stížností a trestních oznámení ve snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné, a tak dosud 

nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. 

Tunel pokračuje 

V létě 2019 ÚZSVM v tichosti zorganizoval dvě výběrová řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním systému 

majetku státu (ISMS), jehož je CRAB součástí. To celé pouhých 5 měsíců před koncem platnosti současné smlouvy s IBM. 

Zadávací dokumentaci zveřejnil ÚZSVM pouze na stránkách dalšího IT tunelu NEN. Nabídky měly být předloženy ve 

zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným dodavatelem byl opět ten stávající. Lhůta pro podání nabídek byla 

stanovena na 15. srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza a customizace systému, migrace dat, pilotní iniciace 

provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové předpokládané ceně 110 milionů korun měly být hotové do konce 

roku 2019, kdy měl být spuštěn ostrý provoz. 

V prvním výběrovém řízení na zajištění služeb CRAB byly podle informací ÚZVSM z počátku listopadu 2019 podány tři 

nabídky. Mezi nabídkami nabídka firmy IBM nebyla. ÚZSVM rozhodl o vítězi a následně byla podepsána smlouva. Podle 

vlastního tvrzení ÚZSVM do konce roku 2019 platil 63,2 milionu korun ročně, podle nové smlouvy je to nyní prý jen 7,4 

milionu korun ročně. Úspora tak je téměř 90%. Kverulant věří, že neúčast IBM na tomto výběrovém řízení a skutečnost, že 

došlo ke zlevnění služby o jeden řád, byly způsobeny jeho neustávajícími protesty a zejména tím, že na chystaný tunel včas 

upozornil svým podáním na Úřad na ochranu hospodářské soutěže v srpnu 2019. Tolik k celkem dobrým zprávám. 

Jinak tomu však bylo s druhou zakázkou, na systém ISMS za 484 miliony korun. I ten by měl být v ostrém provozu 1. ledna 

2020. Je naprosto evidentní, že se o žádnou skutečnou soutěž nejednalo. Nový teoretický dodavatel systému CRAB či ISMS by 

se do konce roku nejspíš ani nedokázal seznámit se všemi úředníky, kteří mu mají poskytnout informace tak, aby vůbec mohl 

zahájit provedení analýzy. Další pojistkou na pokračování velmi lukrativního tunelu je skutečnost, že ÚZSVM není vlastníkem 

datového modelu. Tím je IBM. Kverulant je přesvědčen, že ÚZSVM se opět pokusil vytvořit s IBM tunel na další stovky milionů 

Kč z kapes daňových poplatníků, a proto v srpnu 2019 podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu 

hospodářské soutěže. Jistě nejen Kverulantovo podání vedlo k tomu, že ÚZVSM nakonec smlouvu s IBM za 484 milionů korun 

neuzavřel. Horší bylo, že úřad „obdržel nabídky od více účastníků, jedním z nich však byly uplatněny opravné prostředky, které 

v současné době představují překážku pro uzavření smlouvy“. Znamená to zřejmě, že některá z firem se odvolala proti 

podmínkám soutěže. Jenže ÚZVSM tlačil čas: jak už bylo zmíněno, současnému provozovateli firmě IMB končila úderem 

posledních hodin roku 2019 smlouva. A tak ÚZSVM uzavřel s IBM smlouvu za 347 milionů bez jakékoliv soutěže v takzvaném 

režimu JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění). 

Jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je však naprosto 

výjimečným postupem, který vždy deformuje, resp. vylučuje hospodářskou soutěž o zakázku. I proto je zadavatel oprávněn 

použít tento postup výlučně za splnění zákonem taxativně stanovených podmínek, a přesně to se nestalo. Navíc zadávání 

veřejných zakázek spadá do oblasti práva harmonizované v rámci Evropské unie, konkrétně ze směrnice Evropského 

https://www.kverulant.org/cases/crab-nejvetsi-tunel-v-dejinach-ceskeho-it/
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parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek. Článek 50 preambule této směrnice mimo jiné uvádí: „ S 

ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou soutěž by jednací řízení bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení 

mělo být používáno pouze ve zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na případy, kdy buď 

uveřejnění není možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný zadavatel nemohl předvídat a které mu nelze přičítat 

(…)“ A právě zde je zakopán onen pověstný pes. Úřad samozřejmě věděl mnoho let dopředu, že smlouva s IBM končí k 1. 

lednu 2020, a samozřejmě mu nic nebránilo, aby již dávno vypsal zakázku rovnou na nový systém ISMS jako celek, aby se 

zbavil závislosti na IBM. To by však nejen v jeho čele museli sedět lidé, jejichž zájmem je služba veřejnosti, a nikoliv tunelování 

veřejných rozpočtů. Kverulant tedy opět protestuje a červnu 2020 podal další stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. 

ÚZSVM samozřejmě ví, že uzavřít z ruky smlouvu za téměř 350 milionů korun je docela velký průšvih. A tak se ředitelka 

ÚZVSM Kateřina Arajmu pokusila z podpisu smlouvy s IBM alespoň trochu vyvinit. Do vlády 25. května 2020 prostřednictvím 

své nadřízené ministryně financí předložila materiál s nic neříkajícím názvem „Informace o uzavření smlouvy o poskytování 

služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek“. Arajmu v něm píše, že coby generální ředitelka od ledna 2015, kdy „se situace začala 

intenzivně řešit“, to za pět let ve funkci prostě nemohla stihnout. 

Pojďme si připomenout celou historii tunelu CRAB. Kverulant se dotázal několika institucí státní a veřejné správy na náklady 

vynaložené v letech 2010, 2011 a 2012 na nákup počítačů, notebooků, serverů a software do nich. U dvanácti institucí náklady 

porovnal. Po vyhodnocení vyšlo najevo, že ÚZSVM dosáhl značně vysokého průměru nákladů na ICT. Náklady jednoho 

uživatele činily v průměru 70 259 korun ročně. Kverulant začal pátrat, za co utratil ÚZSVM za tři roky skoro 360 milionů korun. 

Snadno se dopátral, že to bylo především za program s názvem Centrální registr administrativních budov (CRAB). Ale ani za 

360 milionů korun nebyl CRAB v roce 2012 dokončen. 

Historie programu CRAB 

Historie projektu CRAB se datuje od roku 2008, kdy byl schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence 

administrativních budov státu. Systém CRAB vznikl v rámci projektu „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní 

grafické datové vrstvy nad RUIAN“. Tedy jako jakési softwarové kukátko – nadstavba nad již vytvářenou databází s vtipným 

názvem RUIAN. CRAB měl být novým modulem Informačního systému o majetku státu (ISMS). A jak už to tak u nesmyslně 

drahých tunelů bývá, zadavatel tvrdil, že CRAB ušetří daňovému poplatníkovi spoustu peněz: 

Na slovo vzatý a jistě i dobře zaplacený odborník prof. Ing. Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy 

ekonomické v Praze, v září 2012 označil CRAB za jeden z páteřních projektů elektronizace státní správy a současně poukázal i 

na vysoké úspory v rozpočtech státních institucí, které registr může přinést. 

ÚZSMV deklaruje úspory 

V červenci 2016 ředitelka ÚZVSM Kateřina Arajmu dokonce sdělila veřejnosti, že meziročně se jim jen díky práci s daty z 

CRABu podařilo ušetřit státnímu rozpočtu zhruba více než 100 milionů korun. Kverulant byl upřímně zvědavý, jak mohla 

excelová tabulka ušetřit tolik peněz, a proto obratem odeslal o žádost poskytnutí informací dle zákona a dočkal se i odpovědi. 

ÚZSVM poskytl seznam čtyřiceti dvou „úspor“ za celkem 104 miliony korun, ke kterým prý dopomohl systém CRAB. Zde je 

ukázka prvních 10 položek ze seznamu. 

Po vyškrtnutí zjevně duplicitní „úspory“ ve výši 4,6 milionu za přestěhování Úřadu práce v Brně se uváděná meziroční úspora 

státnímu rozpočtu o zhruba více než 100 milionů korun rázem dostane pod 100 milionů korun. Kverulant také prozkoumal 

hned první a zdaleka největší položku na seznamu úspor: umístění Obvodního soudu pro Prahu 5 v objektech rezortu MSp 

namísto nestátních objektů. Jen to mělo eráru ušetřit 70 milionů Kč. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejprve Obvodní 

soud pro Prahu 5 platil nemravné peníze nějakému soukromému domácímu, ale pak tomu CRAB učinil přítrž, s nenasytným 

domácím se rozloučil a přestěhoval soud do státního. Kdepak, tak to není. Kverulant zjistil, že ve státním justičním areálu na 

náměstí Kinských ministerstvo sídlilo vedle Krajského soudu i Obvodního soudu pro Prahu 5. Oba se však už do budovy 

nevešly, a tak se v srpnu 2015 některé kanceláře soudu pro Prahu 5 přestěhovaly do jiných státních budov v Legerově ulici a v 

ulici V. P. Čkalova v Dejvicích. A kde je úspora 70 milionů korun? No přece kdyby se soud stěhoval k soukromníkovi do Sacre 

Coeur v Praze 5 v Holečkově ulici, jak se původně uvažovalo, bylo by to mnohem dražší. Vždyť ministerstvo spravedlnosti 

tehdy uvedlo, že za pětiletý nájem, v němž byly započítány stavební úpravy ve výši cca deset milionů korun, parkování a 

zálohy za služby, by rezort zaplatil celkem 69,5 milionu a dalších 17,3 milionu korun za nábytek, datovou síť a kamerový a 

zabezpečovací systém. Deklarovaná pětiletá úspora ve výši 70 milionů je tedy do té míry spekulativní, že ji lze rovnou označit 

za vylhanou. Stejně jako je vylhané tvrzení ředitelky Kateřiny Arajmu, že meziročně se jim jen díky práci s daty z CRABu 

podařilo ušetřit státnímu rozpočtu zhruba více než 100 milionů korun. 
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V březnu 2021 se Kverulant znovu dotázal MSZVM kolik, že CRAB již daňovým poplatníkům za svou desetiletou existenci 

ušetřil. ÚZVSM vyčíslilo tuto úsporu na gigantické téměř 3 miliardy korun. 

tabulka Kverulant, zdroj ÚZSVM 

Kverulant nerozuměl tomu, jak bylo těchto úspor dosaženo a tak požádal mluvčí ÚZVSM, aby mu jednotlivé položky vysvětlila 

na kameru. To mluvčí Michaela Tesařová odmítla proto, „že dlouhodobě publikujete o systému CRAB nepravdivé informace“. 

Nicméně pokusila se Kverulantovi vysvětlit písemně. Z dopisu od ÚZVSM vyplývá následující: 

„Souhrn zvýšení jednorázových příjmů vyvolaných záměrem“ ve výši bezmála jedna miliarda byl vypočten jako součet cen 

prodaných budov. Započítat součet všech prodejních cen jako úsporu dosaženou systémem CRAB je opravdu velmi odvážné. 

„Souhrn eliminace plánovaných jednorázových výdajů“ byl vypočten tak, že se sečetli všechny zvažované investice (např. 

zrušení plánované rekonstrukce, nerealizování nové výstavby), které se nakonec neuskutečnily. Kverulant je překvapen, že 

ÚZVSM vyčíslil tuto „úsporu“ jen 73,5 milionů korun. Vždyť stačí jenom nepostavit novou vládní čtvrť pro 10 000 úředníků v 

Letňanech a připočíst tak „úspoře“ třeba čtyři či osm miliard korun. 

„V případě snížení výdajů za hrazený nájem jiným subjektům“ se údajně jedná o částku, o kterou snížilo hrazené nájemné 

státní institucí za nájem prostor v nestátních budovách, a to zejména přesunem státní instituce do státní budovy nebo 

zmenšením rozsahu užívané plochy. CRAB tak prý šetří 130,8 milionů ročně. Kverulant o tom velmi pochybuje. Nejsou mu 

známy případy masivního stěhování úředníků ze soukromých prostor do prostor státních, či radikálního snížení počtu 

úřednictva. Naopak koncem roku 2019 zaznamenal snahu Ministerstva průmyslu a obchodu sestěhovat agentury CzechInvest, 

CzechTrade a CzechTourism z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu. 

Obdobně je vyčísleno „snížení výdajů na provoz a údržbu oproti stávajícímu stavu“ . Jedná o částku, o kterou snížily náklady 

na údržbu a provoz hrazené státní institucí v nestátních budovách, a to zejména přesunem státní instituce do státní budovy 

nebo zmenšením rozsahu užívané plochy. 

V případě „ zvýšení inkasovaného nájmu“ se jedná o částku, o kterou se státu zvýšil příjem z nájemného za pronájem státních 

budov. 

Deklarovaná desetiletá úspora ve výši 2,8 miliardy je tedy do té míry spekulativní, že ji lze rovnou označit za vylhanou. Dle 

Kverulantova názoru je mnohem pravděpodobnější, že CRAB šetří jen jednotky milionů ročně. Kdyby stál jen pár set tisíc 

korun, jistě by se to vyplatilo. Ale CRAB stál o několik řádů víc. 

koláž Depositphotos 

Kolik stál CRAB? 

Od roku 2005 do září 2019 stálo pořízení, rozvoj a podpora ISMS, jehož je CRAB součástí, celkem 1 550 135 202 Kč. Za stejnou 

dobu utratil ÚZSVM za pořízení, rozvoj a podporu CRAB částku 718 142 250 Kč a 1 583 452 232 Kč utratil na provoz 

souvisejících systémů nezbytných pro provoz systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3 851 729 684 Kč. 

Necelé 4 miliardy korun! 

S výše uvedenými čísly ÚZVSM nesouhlasil. Podle něj je chybou do výpočtů ceny započítávat cenu za ISMS jejíž je CRAB 

součástí. I kdyby Kverulant na tuto námitku přistoupil, tak cena za trochu lepší excelovou tabulku zůstává alarmující. Podle 

údajů z ÚZVSM je to téměř 740 milionů korun. 

Tabulka Kverulant dle zdrojů ÚZSVM 

Z tabulky je rovněž patrné, že se ÚZSVM podařilo provozování servisu CRAB přesoutěžit až po dlouhých 8 letech enormních 

nákladů. Kverulant věří, že se o toto alespoň částečné narovnání ceny zasloužil svými neustávajícími protesty a zejména tím, že 

na další chystaný tunel včas upozornil svým podáním na Úřad na ochranu hospodářské soutěže v srpnu 2019. 

Kdo dodává CRAB? 

Překvapen bude ten, kdo by si myslel, že IBM jako jeden z největších světových dodavatelů s velkými týmy dodává systém 

CRAB pouze vlastními silami. Subdodavatelem projektu je např. společnost GC System a.s., která dodává i pro jiné zajímavé 

projekty (např. RUIAN, ČEZ datové centrum, infrastruktura státních maturit CERMATu, Národní digitální knihovna, 

infrastruktura pro SZIF). Ostatně peníze je třeba směrovat a krycí síť subdodavatelů v polostínu může být obzvláště vhodný 

nástroj k tomu, aby peníze skončily nejen na účtech na ostrovech uprostřed oceánu. 

Modul CRAB byl vyvíjen na platformě „Tivoli/Maximo Asset Management“, což je jiná platforma, než ve které byl vytvořen 

originální ISMS. Vzhledem k faktu, že již původní systém zahrnoval funkce pro pasportizaci budov, je klíčová otázka: proč a co 

nového nový modul [email protected] přinesl oproti již léta fungujícímu modulu [email protected] provozovanému ÚZSVM? 
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Kverulant se domnívá, že odpověď na tuto a podobné otázky zná. Jde o „odklonění“ peněz z veřejných rozpočtů. Či, chcete-li, 

o pořádný tunel. Podle Kverulanta jde zatím o největší tunel v dějinách českého IT. Tunel CRAB za 4 miliardy jistě předčil kdysi 

největší tunel OPENCARD. V tomto případě byly náklady na konci roku 2009 odhadovány na 1 miliardu. Podobně jako u 

tunelu CRAB byly skutečné náklady odhadovány na několik desítek milionů korun. 

koláž ATEO 

I software CRAB by měl dle obvyklých cen stát řádově méně. V případě CRABu odhaduje Kverulant systém na částku 

maximálně v desítkách milionů Kč, a to včetně provozu. Navíc náklady na IS CRAB nejsou vůbec transparentní. Není zřejmé, 

jak byla cena stanovena, jak byl vybrán dodavatel IBM. Je však naprosto evidentní, jak „američtí“ šikulové vybráni nebyli. 

Nebyli vybráni v souladu s nařízením vlády pro zadávání veřejných zakázek, a to ani přesto, že vlastní výběr se uskutečnil až 

rok a půl po nabytí účinnosti tohoto nařízení. Ale výzva byla vyhlášena měsíc před platností tohoto vládního nařízení, a to 

patrně jako alibi naprosto postačovalo: 

Trestní oznámení a audit 

Kverulant se o všechna svá podezření prostřednictvím trestního oznámení podělil s orgány činnými v trestním řízení. Také v 

roce 2014 marně vyzval tehdejšího ministra financí Babiše, aby největší tunel v dějinách českého IT zastavil. Je to právě 

ministerstvo financí, které má ve své gesci jak STC, tak ÚZSVM. Babiš však neudělal nic a nabízí se vysvětlení – dvorním 

dodavatelem IT pro Agrofert byla totiž právě firma IBM. Agrofert se dostal dokonce do globálních referencí IBM, která se 

podílí na dodávkách celé skupině Agrofert v rámci jednoho z největších integračních projektů ekonomických systémů na 

platformě ERP SAP v prostředí databáze IBM DB2 a na hardwaru opět od IBM. 

Koncem dubna 2015 proběhl audit CRABu. Audit se také zabýval jen částí projektu, která byla financována z evropských 

peněz. Auditní zpráva uvádí, že z 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73 milionů. Zbylých 181 milionů 

musel stát vrátit Evropské unii. Hlavní porušení zákona spočívalo v tom, že zakázky dostávala bez výběrových řízení firma IBM. 

Audit také konstatuje, že realizovaný projekt není v souladu s poskytnutou dotací. 

Kverulant je rád, že mu dal audit za pravdu, ale nemůže být spokojen s tím, že Česká republika musela za porušení zákona 

vrátit téměř 200 milionů korun. A ještě horší je, že za to zatím nebyl nikdo ani obviněn, natož potrestán. Navíc auditovaná 

částka ve výši 250 milionů korun je jen část z celkových necelých 4 miliard korun. Kverulant se o svá zjištění opakovaně podělil 

i s orgány činnými v trestním řízení. Několik měsíců se zdálo, že Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV na konci 

roku 2017 zahájila vyšetřování tunelu, který Kverulant odhalil. Více v reportáži serveru Seznam.cz z února 2017: 

Přestože si policie odnesla již na počátku roku 2017 ze sídla ÚZVSM krabice dokumentů ke CRABu, dále již nebylo o 

vyšetřování slyšet a podle všeho bylo opět odloženo. 

Kolik budov je v programu CRAB? 

V polovině prosince 2017 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad závěry kontroly, která se zaměřila na provoz a využití státních nebo 

státem užívaných nemovitostí v letech 2014 až 2015. Od spuštění CRABu v roce 2012 je podle kontrolorů kvalita vedených 

údajů o budovách stále nízká: „Například celková kancelářská plocha se nerovnala součtu kancelářské plochy využité a 

nevyužité, chyběly také některé ekonomické údaje nebo se v různých výstupech vygenerovaných z registru lišily informace o 

pronajímaných plochách.“ Přestože CRAB vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, podle NKÚ 

obsahoval do roku 2015 údaje zhruba o 3800 státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 

objektů. V říjnu 2019 Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRABu dokonce klesá. Tento trend se nezastavil ani v 

roce 2020, byť ubyly pouhé tři budovy. 

graf Kverulant dle zdrojů ÚZSVM 

V roce 2019 se počet objektů v registru snížil na 2458. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak jednoduchým 

dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku impozantních 1 567 018 Kč. 

CBAB je k ničemu 

Koncem roku 2019 zaznamenali kolegové z Transparency International snahu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 

sestěhovat agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism (Agentury) do jedné budovy. Původním plánem bylo stěhování 

Agentur z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu. Záměr doprovázela slova o úsporách. Přitom obecně jistě platí, 

že náklady ve státních budovách bývá standardně levnější než komerční nájem. Kolegové z Transparency požadovali po MPO 

předložení analýzy, že se takové stěhování vyplatí. Po kritice tohoto záměru, ze stěhování sešlo. Počátkem roku 2021 přišla 

vláda se záměrem na velmi podobné problematické stěhování. Agentury se mají stěhovat do budovy, kde nyní sídlí Česká 

obchodní inspekce (ČOI). A ČOI se má vystěhovat opět do komerčních prostor. Kverulant položil ÚZVSM dotaz, zda se k 
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tomuto chystanému stěhování vyjádřil a jak mu v této věci byl nápomocný CRAB. Mnohomluvná odpověď z 9 března se dá 

shrnout do jednoho slova: ne. 

Pomozte Kverulantovi 

Jak již bylo řečeno, tato kauza si kladla za cíl zastavit největší tunel v dějinách českého IT a dosáhnout potrestání viníků. Toho 

se nám přes letitou snahu nepodařilo dosáhnout. Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě bojuje proti rozežranosti 

politiků a proti korupci. Pokud můžete, podpořte naši práci jakkoli malým, za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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18. Vietnam, Mexiko i Austrálie. Z poslanců cestoval nejvíc předseda 

Vondráček 
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Přestože koronavirus cestování omezuje, poslanci za hranice loni vyrazili čtrnáctkrát. Ještě před covidem se podívali například 

do Austrálie. Za uplynulé čtyři roky nejvíc cest podnikl předseda Sněmovny Radek Vondráček, na desítkách zahraničních cest 

byl také Josef Hájek. 

ilustrační snímek | foto: Petr Topič , MAFRA 

Zahraniční cesty poslanců se v uplynulém volebním období řešily poměrně často. V květnu 2019 vycestovala například 

delegace pěti poslanců z kontrolního výboru do Peru. V rámci své zahraniční cesty se podívali i na Machu Picchu. A připojil se 

k nim i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org v roce 2018 zaletěl i Vít Rakušan, 

současný ministr vnitra. 

„Parlamentní diplomacie je sice přínosná, ale mezi přínosy určitě nepatří výlety na Machu Picchu. Takže já k cestám určitě 

přistoupím tak, že budu hodně zkoumat smysluplnost, účelnost, a rozhodně nejsem pro nějaké výlety poslanců,“ vyjádřila se 

na konci loňského roku v cestám poslancům současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. 

Jak moc bude cestovat nová Sněmovna se teprve ukáže, nyní však již víme, jak moc cestovali poslanci z předcházejícího 

volebního období. Od roku 2017 vykázala stará Sněmovna celkem 314 zahraničních cest. O přehled zahraničních cest zažádal 

loni na podzim spolek Kverulant. 

V roce 2018 stály cesty poslanců 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 milionu. V roce 2020 cestování zastavila 

koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun. O rok později to bylo ještě méně, 

přibližně 1,5 milionu korun. Podle získaného přehledu loni poslanci uskutečnili pouze 14 zahraničních cest. 

Například zmíněná cesta do Kolumbie a Peru stála 646 tisíc korun. Společně s Rakušanem se do Jižní Ameriky podíval také 

Jaroslav Bžoch z ANO, člen předsednictva SPD Jaroslav Holík a Lubomír Zaorálek z ČSSD. 

Nejdražší cesty 

Již zmíněná cesta poslanců do Kolumbie patřila k těm dražším. Přes 977 tisíc stála cesta poslanců do Japonska v roce 2018, 

které se účastnil Radek Vondráček, Jana Černochová, Josef Hájek, Tomáš Hanzel a Pavel Růžička. Na 783 025 korun vyšla 

„návštěva“ Vietnamu, kam se podíval Vojtěch Filip, Lukáš Bartoň, Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková a Lubomír 

Volný. Deklarovaným cílem bylo „jednání s partnerským výborem“. 

Od 5. září do 12. září 2018 se podívali poslanci také do Číny, kde měli jednat s partnerským výborem. Celkové náklady činily 

774 917 korun. Ve stejném roce v listopadu pak politici zamířili také do Spojených států na oslavu 100. výroční založení ČSR za 

785 tisíc. V dubnu 2019 podle přehledu zahraničních cest čtyři poslanci - Ondřej Benešík, Jaroslav Bžoch, Jan Skopeček a 

Ondřej Veselý - navštívili Mexiko 792 045 korun. 

Na podzim 2019 se z Česka vypravila delegace zahraničního výboru. Mířila na Nový Zéland a do Austrálie. V čele delegace byl 

Vojtěch Pikal, doprovod mu dělali Marek Benda, Jaroslav Bžoch, Vít Rakušan a Ondřej Veselý. Celkové náklady byly vyčísleny 

na 1 235 507 korun. 

Ve stejné době vyrazili do Spojených států Jan Bartošek, Jana Černochová, Tomáš Hanzel, Michal Ratiborský a Pavel Růžička. 

Co vše poslanci podnikli v USA, si lze podrobně přečíst na stránkách Sněmovny . Cesta vyšla na téměř 963 tisíc. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/exposlanci-cestovani-zahranici-poslanecke-snemovna-prehled-vientam-australie-usa.A220117_155502_domaci_lre
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/exposlanci-cestovani-zahranici-poslanecke-snemovna-prehled-vientam-australie-usa.A220117_155502_domaci_lre
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V roce 2020 a 2021 pak již tak velké zahraniční cesty poslanci neměli. Důvodem je i to, že svět zasáhla pandemie koronaviru, 

která cestování značně omezila a ztížila. Nejvíc cest podnikl za uplynulé čtyři roky předseda Sněmovny Radek Vondráček 

(ANO) - 56, následován Josefem Hájkem (ANO) - 38, Pavlem Žáčkem (ODS) - 32 a Janem Lipavským (Piráti) - 27. 

Kdo nejdráž reprezentoval 

Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné. Za bývalou 

Sněmovnu získal nejvíce na náhradách za stravné Josef Hájek z ANO, konkrétně 359 tisíc. Ten byl členem hned čtyři výborů, tří 

stálých delegací a pěti meziparlamentních skupin. 

Hájek paradoxně dostal na vyplaceném stravném více, než šéf Sněmovny Radek Vondráček, který během svého působení v 

čele dolní komory uskutečnil 56 zahraničních cest. Hájek „pouze“ 38. Navštívil například Francii, Rakousko, Katar, Rusko, 

Ázerbájdžán, Makedonii, Kyrgyzstán, Maroko nebo USA. 

Kdo na náhradách za stravné dostal nejvíc: 

Josef Hájek ANO - 359 tisíc 

Radek Vondráček ANO - 338 tisíc 

Karla Maříková SPD - 297 tisíc 

Pavel Plzák ANO - 236 tisíc 

Pavel Žáček ODS - 232 tisíc 

Miroslava Němcová ODS - 222 tisíc 

Jan Lipavský Piráti - 222 tisíc 

František Kopřiva Piráti - 221 tisíc 

Jiří Kobza SPD - 196 tisíc 

Co plánují noví poslanci 

Zahraniční cesty poslanců musí být vždy schváleny Organizačním výborem Sněmovny. Ten se naposledy sešel 12. ledna již 

schválil několik zahraničních cest. 

Naposledy se například nová předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamova vypravila na Slovensko na svou oficiální 

návštěvu jako předsedkyně. Na přelomu ledna a února by se měla podívat také do Belgie společně se šéfem Senátu Milošem 

Vystrčilem. 

Viktor Vojtko a Monika Oborná se v rámci Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie vydají v únoru do New Yorku, 

na pravidelné slyšení při OSN. 

Zahraniční politika Česka 

Zahraniční politiku České republiky vytvářejí tři ústavní instituce – vláda, prezident a Parlament. Poslanecká sněmovna 

uskutečňuje mezinárodní aktivity zejména prostřednictvím předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny a dalších jejích 

orgánů. Sněmovna vysílá své zástupce do řady mezinárodních parlamentních organizací. 

V rámci zahraniční politiky pak fungují také stálé parlamentní delegace, které zastupují Sněmovnu a Senát v mezinárodních 

organizacích. Jde například o stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, nebo do Parlamentního shromáždění 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 

Autor: Eliška Křížová, Lada Režňáková 
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19. Zvrat v kauze „bomba“ u Zemana 
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Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Ten dostal podmínku za 

telefonát na městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském 

náměstí v Praze. 

Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní soud 

pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. 

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla,“ stojí v rozhodnutí NS, 

které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních 

oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu. 

Důvodem k postihu není ani skutečnost, že oznamovatel má vedle hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před 

potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. 

„Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, 

neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mělo být a priori považováno za 

nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného 

objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ rozhodl NS. 

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá, že bude definitivně zproštěn obžaloby. 

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama 

na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 

organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici. 

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž 

upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné 

nebezpečnosti obou vozů, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná. 

Razima uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti svého 

odsouzení, které pokládal za absurdní. 

„Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské služby, okamžik, kdy jsem musel policii 

odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem pozbyl právo je držet. Bylo to těžké, ale 

celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen,“ uvedl Razima. 

„Razima uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti svého 

odsouzení, které pokládal za absurdní.“ 

FOTO: Depositphotos 

https://app.monitora.cz/article/676329585/5752c1a49def95037c88?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2NzYzMjk1ODUsInRpZCI6NTcwNDR9.CqdtAsF2xpK91jXO1h-bfn4Yq5pRrHqyJ83CDhXOB1I
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20. Sněmovna bude šetřit. Poslancům omezí zahraniční služební cesty 
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Sdílet 

Petra Hnyková , Háta Sassmannová 

Aktualizováno 20:08, 30. 1. 2022 28. 1. 2022, 15:42 

Vedení Poslanecké sněmovny plánuje omezit jeden z velmi viditelných benefitů práce českých zákonodárců – zahraniční 

služební cesty. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová to oznámila v pátek. Sněmovna chce letos ušetřit 

takřka 40 milionů korun a škrty dopadnou právě na zahraniční cesty. 

Nová vláda si kromě snižování platů poslanců posvítí také na jejich zahraniční cesty. Pro Poslaneckou sněmovnu vláda 

schválila rozpočet 1,5 miliardy korun. 

"V letošním roce se v rozpočtu Sněmovny podaří uspořit takřka 40 milionů korun. Přijatá opatření nebudou mít negativní 

dopad na chod Sněmovny. Jednou z oblastí, kde dojde ke snížení výdajů, jsou zahraniční cesty," uvedla předsedkyně 

Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). 

"Při schvalování služebních cest budeme navíc více dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost," dodala Markéta 

Pekarová Adamová. 

Zatím poslední zahraniční cestu má za české poslance na kontě právě Pekarová Adamová. Po svém zvolení do čela Sněmovny 

podnikla dvoudenní cestu na Slovensko. Tam ji přijala prezidentka Zuzana Čaputová. 

"Jestli chceme šetřit proti letům 2020 a 2021, tak to bude opravdu velmi náročné, protože v těchto letech se téměř nikam 

necestovalo," okomentoval poslanec Jaroslav Mašek (ANO). 

"Právě předsedkyně Pekarová Adamová navýšila rozpočet Sněmovny kvůli tomu, že vládní pětikoalice vytvořila místo 

místopředsedy navíc," řekl předseda hnutí SPD a poslanec Tomio Okamura. 

Nejdražší zahraniční cesty 

Poslanecká sněmovna spolku Kverulant poskytla přehled zahraničně-pracovních cest českých poslanců. Od roku 2017 

poslanci podnikli 314 cest. 

Rekordní sumu 1 235 507 korun stála výprava na Nový Zéland a do Austrálie . V její delegaci byl Vojtěch Pikal (Piráti), 

doprovod mu dělali Marek Benda (ODS), Jaroslav Bžoch (ANO), Ondřej Veselý (ČSSD) a současný ministr vnitra Vít Rakušan 

(STAN). Jednou z nejdražších cest bylo Japonsko v roce 2018. Tam odjeli Radek Vondráček (ANO), Jana Černochová (ODS), 

Josef Hájek (ANO), Tomáš Hanzel (ČSSD) a Pavel Růžička (ANO). Cesta vyšla na neuvěřitelných 977 tisíc korun. O rok později 

vyrazili poslanci také do Kolumbie a do Peru. Celkové výdaje na tuto cestu byly 646 tisíc korun. 

V roce 2021 poslanci už cestovali méně, například Vojtěch Filip (KSČM) v květnu navštívil Gruzii. Jan Farský (STAN) se podíval 

do Washingtonu, DC. Poslankyně Jana Berkovcová (ANO) a poslanec Jan Berki (STAN) zavítali na konferenci v Lublani. 

Nejčastěji byl navštěvován Brusel. 

TN.cz 

Autor: Petr Brzek, Aneta Daněčková, Kateřina Sejková, Petra Hnyková, Lucie Staničková 
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„Minulá vláda nehorázně zadlužila naši zemi. Proto je teď nutné přistoupit k úsporným opatřením. Nelze se tvářit, že obrovské 

zadlužení není problém. Úspory se budou týkat i sněmovny,“ uvedla Pekarová Adamová. Škrty ve výdajích se nemají podle ní 

dotknout řádného fungování komory ani výborů. 

„Jednou z oblastí úspor jsou i nižší výdaje na zahraniční cesty poslanců. Při schvalování služebních cest budeme navíc více 

dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost,“ uvedla Pekarová Adamová, která byla minulý týden na dvoudenní 

návštěvě Slovenska. V pondělí poté odcestuje spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na třídenní návštěvu 

Bruselu. 

Vláda: Programové priority 

• VIDEO Videohub E15 

Zahraniční cesty poslanců a tím i výdaje na dopravu, ubytování a na stravné schvaluje sněmovní organizační výbor, jemuž 

předsedá Pekarová Adamová. Kromě předsedkyně sněmovny odcestovali nebo mají v plánu vyrazit za hranice i členové 

některých výborů a delegací. Ještě před Vánoci stihli například poslanci Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Pavel Žáček (ODS) ze 

zahraničního a bezpečnostního výboru navštívit Spojené státy, kde se účastnili bezpečnostního fóra ve Washingtonu. 

Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Bžoch (ANO) vyrazil koncem ledna do Štrasburku na plenární zasedání 

Konference o budoucnosti Evropy, kterou pořádají Francouzi v rámci svého předsednictví. Na stejnou akci byli vysláni o 

několik dní později také poslanci ze Stálé delegace parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, čehož využil 

například Benešík či Jan Lacina (STAN). 

V těchto dnech končí také pracovní cesta zástupců výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO) a Josefa Fleka (STAN) do 

Maďarska za svými protějšky v rámci států V4. Vzdálená cesta pak čeká dvojici poslanců Viktora Vojtka (STAN) a Moniky 

Oborné (ANO), kteří za Stálou delegaci parlamentu do Meziparlamentní unie vyrazí koncem února do New Yorku. 

V minulém čtyřletém volebním období uskutečnili poslanci 314 zahraniční cest, jak zjistil spolek Kverulant. Před pandemií za 

ně utrácela sněmovna každoročně zhruba dvacet milionů korun. V případě vzdálenějších cest, například do USA, Japonska či 

do zemí Jižní Ameriky, vyšlo vyslání jedné poslanecké delegace až na jeden milion korun. Nejvíce podle očekávání cestoval 

předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který uskutečnil 56 diplomatických návštěv. 

Autor: Anarchista.EU & Hardweb.cz 
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22. Poslanci budou méně cestovat, rozhodla Pekarová Adamová. 
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Zahraniční cesty na nejrůznější konference, s podnikatelskými výpravami či za svými protějšky budou muset poslanci výrazně 

omezit. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tak rozhodla kvůli úsporám, rozpočet sněmovny 

seškrtala o čtyřicet milionů korun. Poslanci si od svého zvolení naplánovali už sedm cest, kromě evropských destinací poletí 

také do New Yorku nebo do Washingtonu. 

„Minulá vláda nehorázně zadlužila naši zemi. Proto je teď nutné přistoupit k úsporným opatřením. Nelze se tvářit, že obrovské 

zadlužení není problém. Úspory se budou týkat i sněmovny,“ uvedla Pekarová Adamová. Škrty ve výdajích se nemají podle ní 

dotknout řádného fungování komory ani výborů. 

„Jednou z oblastí úspor jsou i nižší výdaje na zahraniční cesty poslanců. Při schvalování služebních cest budeme navíc více 

dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost,“ uvedla Pekarová Adamová, která byla minulý týden na dvoudenní 

návštěvě Slovenska. V pondělí poté odcestuje spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na třídenní návštěvu 

Bruselu. 

Vláda: Programové priority 

• VIDEO Videohub E15 

Zahraniční cesty poslanců a tím i výdaje na dopravu, ubytování a na stravné schvaluje sněmovní organizační výbor, jemuž 

předsedá Pekarová Adamová. Kromě předsedkyně sněmovny odcestovali nebo mají v plánu vyrazit za hranice i členové 

některých výborů a delegací. Ještě před Vánoci stihli například poslanci Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Pavel Žáček (ODS) ze 

zahraničního a bezpečnostního výboru navštívit Spojené státy, kde se účastnili bezpečnostního fóra ve Washingtonu. 

Výbor také schválil cestu místopředsedy výboru pro evropské záležitosti Jaroslavu Bžochovi (ANO do Štrasburku na lednové 

plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy, kterou pořádají Francouzi v rámci svého předsednictví. Na stejnou akci 

byli vysláni o několik dní později také další poslanci. 

V těchto dnech končí také pracovní cesta zástupců výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO) a Josefa Fleka (STAN) do 

Maďarska za svými protějšky v rámci států V4. Vzdálená cesta pak čeká dvojici poslanců Viktora Vojtka (STAN) a Moniky 

Oborné (ANO), kteří za Stálou delegaci parlamentu do Meziparlamentní unie vyrazí koncem února do New Yorku. 

V minulém čtyřletém volebním období uskutečnili poslanci 314 zahraniční cest, jak zjistil spolek Kverulant . Před pandemií za 

ně utrácela sněmovna každoročně zhruba dvacet milionů korun. V případě vzdálenějších cest, například do USA, Japonska či 

do zemí Jižní Ameriky, vyšlo vyslání jedné poslanecké delegace až na jeden milion korun. Nejvíce podle očekávání cestoval 

předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který uskutečnil 56 diplomatických návštěv. 

Nguyen Thuong Ly 

Další články autora 

Na poště leží tisíce zásilek z Číny. Zdržují je celní řízení a covid 

Nižší daň na solární panely, kola či půjčování knih. Vláda zvažuje podporu zelených výrobků 

Klíčová slova: 

https://www.e15.cz/domaci/poslanci-budou-mene-cestovat-rozhodla-pekarova-adamova-snemovna-chce-usetrit-1387257
https://www.e15.cz/domaci/poslanci-budou-mene-cestovat-rozhodla-pekarova-adamova-snemovna-chce-usetrit-1387257
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diplomacie poslanecká sněmovna Sněmovna Miloš Vystrčil USA ANO 2011 ODS TOP 09 Starostové a nezávislí Markéta 

Pekarová Adamová New York Washington D.C. Ondřej Benešík 

Autor: Nguyen Thuong Ly 
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23. Méně výletů pro poslance 

Online ● cz-dbmonitor.echo24.cz (Zprávy / Politika) ● 30. 1. 2022, 21:59 

Vydavatel: Echo Media a.s. (cz-02581574) ● Autor: pp ● Rubrika: Homepage 

Dosah: 320 212 ● GRP: 3.56 ● OTS: 0.04 ● AVE: 30909.60 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant 

Odkaz: https://cz-dbmonitor.echo24.cz/a/SV8Hd/mene-vyletu-pro-poslance 

31. ledna 2022 , Politika 

(E15) Nové vedení sněmovny hodlá snížit počet poslaneckých zahr. cest. Vnímá to jako příspěvek k šetření stát. rozpočtu. 

Šéfka PS Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) seškrtala rozpočet dolní komory o 40 %. Jak zjistil spolek Kverulant, v min. 

4letém voleb. období uskutečnili poslanci 314 zahr. cest. Před pandemií za ně sněmovna utrácela každoročně cca 20 mil. Kč. 

Nejčastěji vyrážel za hranice na diplomat. návštěvy šéf PS Radek Vondráček (ANO) - celkem 56x. 

Autor: pp 

https://cz-dbmonitor.echo24.cz/a/SV8Hd/mene-vyletu-pro-poslance
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24. Neunikají nám závažnější věci, než je Schillerová? 

Online ● blisty.cz (Zprávy / Politika) ● 31. 1. 2022, 0:21 

Vydavatel: Občanské sdružení Britské listy (cz-26519887) ● Rubrika: Domácí 

Dosah: 15 034 ● GRP: 0.17 ● OTS: 0.00 ● AVE: 17823.41 Kč ● Interakcí: 3 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://blisty.cz/art/106780-neunikaji-nam-zavaznejsi-veci-nez-je-schillerova.html 

31. 1. 2022 

čas čtení < 1 minuta 

k tématu pí Schillerové a jejího placeného mediálního obrazu, který lomcuje internetem už několik dní, píše Jiří Podhorecký. 

Veřejnost zuří a pase se škodolibě nad účtem za fotky, ale patrně tu unikají i jiné vážnější věci. 

Například jen úroky z prodlení z prohrané kauzy Diag Human, které podle p. Razimy z Kverulant.org vychází na 1,3 milionu 

Kč denně. více detailů ZDE 

Kdo to měl řešit? MF? nebo MZ? Proč to neřešil? Kolik takových kostlivců ve skříni je? 

V čem přesně tkví definice politické odpovědnosti k něčemu takovému? 

Já bych věděl... v ničem. 

A i proto je stát tam, kde je. 

https://blisty.cz/art/106780-neunikaji-nam-zavaznejsi-veci-nez-je-schillerova.html
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25. Poslanci budou méně cestovat, rozhodla Pekarová Adamová. 

Sněmovna chce ušetřit 

Tisk ● E15; str. 6 (Zprávy / Politika) ● 31. 1. 2022 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) ● Autor: Nguyen Thuong Ly ● Rubrika: | ZPRÁVY | 

Dosah: 64 000 ● GRP: 0.71 ● OTS: 0.01 ● AVE: 240000.00 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant 

Odkaz: náhled 

Rubrika: | ZPRÁVY | 

Zahraniční cesty na nejrůznější konference, s podnikatelskými výpravami či za svými protějšky budou muset poslanci výrazně 

omezit. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tak rozhodla kvůli úsporám, rozpočet dolní 

komory seškrtala o čtyřicet milionů korun. Poslanci si od svého zvolení naplánovali už sedm cest, kromě evropských destinací 

poletí také do New Yorku nebo do Washingtonu. 

„Minulá vláda nehorázně zadlužila naši zemi. Proto je teď nutné přistoupit k úsporným opatřením. Nelze se tvářit, že obrovské 

zadlužení není problém. Úspory se budou týkat i sněmovny,“ uvedla Pekarová Adamová. Škrty ve výdajích se nemají podle ní 

dotknout řádného fungování komory ani výborů. 

„Jednou z oblastí úspor jsou i nižší výdaje na zahraniční cesty poslanců. Při schvalování služebních cest budeme navíc více 

dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost,“ uvedla Pekarová Adamová, jež byla minulý týden na dvoudenní návštěvě 

Slovenska. V pondělí poté odcestuje spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na třídenní návštěvu Bruselu. 

Zahraniční cesty poslanců a tím i výdaje na dopravu, ubytování a na stravné schvaluje sněmovní organizační výbor, jemuž 

předsedá Pekarová Adamová. Kromě předsedkyně sněmovny odcestovali nebo mají v plánu vyrazit za hranice i členové 

některých výborů a delegací. Ještě před Vánoci stihli například poslanci Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Pavel Žáček (ODS) ze 

zahraničního a bezpečnostního výboru navštívit Spojené státy, kde se účastnili bezpečnostního fóra ve Washingtonu. 

Výbor také schválil cestu místopředsedy výboru pro evropské záležitosti Jaroslavu Bžochovi (ANO) do Štrasburku na lednové 

plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy, kterou pořádají Francouzi v rámci svého předsednictví. Na stejnou akci 

byli vysláni o několik dní později také další poslanci. 

V těchto dnech končí také pracovní cesta zástupců výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO) a Josefa Fleka (STAN) do 

Maďarska za jejich protějšky v rámci států V4. Cesta za oceán pak čeká Viktora Vojtka (STAN) a Moniku Obornou (ANO), kteří 

za Stálou delegaci parlamentu do Meziparlamentní unie vyrazí koncem února do New Yorku. 

V minulém čtyřletém volebním období uskutečnili poslanci 314 zahraničních cest, jak zjistil spolek Kverulant. Před pandemií 

za ně utrácela sněmovna každoročně zhruba dvacet milionů korun. 

V případě vzdálenějších cest, například do USA, Japonska či do zemí Jižní Ameriky, vyšlo vyslání jedné poslanecké delegace až 

na jeden milion korun. Nejvíce podle očekávání cestoval předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který uskutečnil 56 

diplomatických návštěv. 

314 

zahraničních cest 

absolvovali v minulém čtyřletém volebním období čeští poslanci. 

Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová bude důsledně prověřovat smysluplnost služebních cest svých kolegů 

poslanců. 

Foto E15 Michaela Szkanderová 

Autor: Nguyen Thuong Ly 

https://app.monitora.cz/article/679631338/1d97fe57b2714cba8c0c?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2Nzk2MzEzMzgsInRpZCI6NTcwNDR9.vjtZlqPuqfiB_loCquPnDqKLdZBRTngYri3b4mcHi6U
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26. Vedení Sněmovny hodlá ušetřit 40 milionů Kč: Markéta Pekarová 

Adamová uvedla, co chtějí omezit poslancům a kde dojde ke snížení 

výdajů 

Online ● dnes.zivot.org (Společenské) ● 31. 1. 2022, 9:03 

Autor: Mařenka Novák ● Rubrika: Dnes 

Dosah: 3 907 ● GRP: 0.04 ● OTS: 0.00 ● AVE: 10375.15 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant 

Odkaz: https://dnes.zivot.org/1vedeni-snemovny-hodla-setrit-marketa-pekarova-adamova-uvedla-ze-poslancum-

budou-omezeny-zahranicni-sluzebni-cesty/ 

Vedení dolní komory Parlamentu chce omezit zahraniční služební cesty poslanců. Informovala o tom v pátek šéfka Poslanecké 

sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Vedení Sněmovny hodlá v roce 2022 ušetřit zhruba 40 milionů Kč. Informuje 

o tom web TN.cz. 

Markéta Pekarová Adamová / Zdroj: youtube.com 

Dolní komora parlamentu má rozpočet 1,5 miliardy Kč. Vedení Sněmovny plánuje omezit zahraniční služební cesty poslanců a 

dalším způsobem, jak ušetřit, bylo zmrazení jejich platů. 

„V letošním roce se v rozpočtu Sněmovny podaří uspořit takřka 40 milionů korun,“ uvedla Pekarová Adamová. Podle ní by to 

nemělo mít negativní dopady na Sněmovnu. 

Markéta Pekarová Adamová / Zdroj: youtube.com 

Dodala, že chce, aby služební cesty byly smysluplné a efektivní. Šéfka Sněmovny také měla nedávno služební cestu, setkala se 

totiž se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Bratislavě. 

Podle poslance Jaroslava Maška (ANO) pokud chce Sněmovna šetřit proti předchozím dvěma letům, bude to složité, protože v 

tomto období poslanci téměř nikam nejezdili. 

Tomio Okamura / Zdroj: youtube.com 

Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že právě současná předsedkyně dolní komory zvýšila rozpočet Sněmovny, protože vedení 

vytvořilo další post místopředsedy. 

Sněmovna poskytla spolku Kverulant přehled zahraničních služebních cest českých zákonodárců. Od roku 2017 se 

uskutečnilo 314 takových cest. 

Sněmovna / Ilustrační foto / Zdroj: youtube.com 

Nejdražší byla cesta na Nový Zéland a do Austrálie, která stála 1,235 milionu Kč. Tehdy tam letělo 5 poslanců, byli to zástupci 

Pirátů, hnutí ANO, ODS, sociálních demokratů a hnutí STAN. 

PŘIPOMÍNÁME: DAGMAR HAVLOVÁ SE ROZHODLA ZMĚNIT ÚČES: HEREČKA DOSLOVA OMLÁDLA O 20 LET 

Share 

Autor: Mařenka Novák 

https://dnes.zivot.org/1vedeni-snemovny-hodla-setrit-marketa-pekarova-adamova-uvedla-ze-poslancum-budou-omezeny-zahranicni-sluzebni-cesty/
https://dnes.zivot.org/1vedeni-snemovny-hodla-setrit-marketa-pekarova-adamova-uvedla-ze-poslancum-budou-omezeny-zahranicni-sluzebni-cesty/
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27. Konec kšeftů hasičských bossů? 

Online ● voxpopuliblog.cz (Názorově alternativní weby) ● 1. 2. 2022, 11:47 
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Odkaz: https://voxpopuliblog.cz/konec-kseftu-hasicskych-bossu/ 

Napsal Vox Populi 

Sdílet článek 

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. To se mu daří. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů 

vyšetřuje hasičské bosse a Generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise nyní slíbil, že hasiči do konce roku 2022 převedou 

pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. 

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 udělováním 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 jí 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. Pražský 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. To je hlavní důvod 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. 

Smlouva mezi Hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

https://voxpopuliblog.cz/konec-kseftu-hasicskych-bossu/
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13 listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. Jihomoravští hasiči mu 

odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má 

problém s pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM deklaroval, že je připraveni navázat 

spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení požární signalizace na 

PCO. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb., ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na Státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, a to si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5. zákona o zadávaní veřejných zakázek činní promlčecí lhůta 5 let. 

A ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad asi podávat nebude, 

zdá se, že promlčení je opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen z části. 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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. 

Pracovní skupina generálního ředitele hasičů 
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Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že generálmajor Vladimír Vlček, 

generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět zeptal generálního ředitelství HZS s cílem, dozvědět se jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny a budou uspořádána transparentní výběrová řízení na 

získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ale počínání hasičských bossů 

včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Jak se Vám líbil článek? 

(Visited 30 times, 1 visits today) 

Podobné články: 

Autor: Vox Populi || Vox Populi 
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4 

přečtení 

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. To se mu daří. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů 

vyšetřuje hasičské bosse a Generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise nyní slíbil, že hasiči do konce roku 2022 převedou 

pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. Pokud i vám vadí parazitování na práci 

skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem. 

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 udělováním 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 jí 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. Pražský 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. To je hlavní důvod 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.“ 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-konec-kseftu-hasicskych-bossu/
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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. 

Smlouva mezi Hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13 listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. Jihomoravští hasiči mu 

odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má 

problém s pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM deklaroval, že je připraveni navázat 

spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení požární signalizace na 

PCO. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb., ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na Státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, a to si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5. zákona o zadávaní veřejných zakázek činní promlčecí lhůta 5 let. 

A ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad asi podávat nebude, 

zdá se, že promlčení je opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen z části. 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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.“ 



  

Přehled zpráv  86 

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. 

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 v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět zeptal generálního ředitelství HZS s cílem, dozvědět se jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny a budou uspořádána transparentní výběrová řízení na 

získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ale počínání hasičských bossů 

včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

4.7 7 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Konec kšeftů hasičských bossů? 

Leave a comment 

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. To se mu daří. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů 

vyšetřuje hasičské bosse a Generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise nyní slíbil, že hasiči do konce roku 2022 převedou 

pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. Pokud i vám vadí parazitování na práci 

skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem. 

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 udělováním 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 jí 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. Pražský 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. To je hlavní důvod 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. 

https://oral.sk/kverulant-org-konec-kseftu-hasicskych-bossu/
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Smlouva mezi Hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13 listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. Jihomoravští hasiči mu 

odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má 

problém s pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM deklaroval, že je připraveni navázat 

spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení požární signalizace na 

PCO. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb., ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na Státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, a to si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5. zákona o zadávaní veřejných zakázek činní promlčecí lhůta 5 let. 

A ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad asi podávat nebude, 

zdá se, že promlčení je opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen z části. 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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. 

Pracovní skupina generálního ředitele hasičů 
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Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že generálmajor Vladimír Vlček, 

generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět zeptal generálního ředitelství HZS s cílem, dozvědět se jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny a budou uspořádána transparentní výběrová řízení na 

získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ale počínání hasičských bossů 

včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Loading… 

Autor: proxy || proxy 
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30. Jak si prospěchářský šéf NKÚ Kala udělal z úřadu cestovku i krávu, 

kterou chce dojit dalších 9 let 
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dojit-dalsich-9-let/ 

Napsal Vox Populi 

Sdílet článek 

Většina ze 103 cest, za které utratil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) 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.org u NKÚ vyžádal. 

Cestovní náklady zásadně zvyšuje prezidentova záliba v luxusu, a také vysoký koeficient, podle kterého si šéf NKÚ počítá diety 

a kapesné. Kverulant vyzval poslance, aby do čela NKÚ zvolili někoho lepšího. 

Údajně skartované dokumenty 

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala vedl v roce 2019 parlamentní výpravu na Machu Picchu. Kverulant 

také odhalil, že prezident Kala byl v Peru ještě také v roce 2017. Kverulant pochyboval, že šlo o ojedinělé výstřelky a proto se 

nedávno zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové byli a kolik nás to stálo. Na to NKÚ vydal rozhodnutí, že mu poskytne jen část 

těchto informací. Ty za roky 2013 až 2016 prý už skartoval. Proti tomuto rozhodnutí se Kverulant odvolal a odvolací orgán mu 

vyhověl a NKÚ mu dokumenty muselo poskytnout. Tento text vznikl jejich analýzou. 

Vše pro prezidenta 

Když šofér Peca vyzvedl inženýra Kinšta, zadal do navigace služebního vozu: „hotel Meliá Luxembourg“. Jak záhy zjistil, cesta 

do tohoto luxusního 4,5 hvězdičkového komplexu potrvá lehce přes 7 hodin, záleží na tom, jak rychle se limuzína NKÚ 

proplete Německem. „Je totiž pondělí, a to bývá doprava zrádná,“ pomyslí si ještě Peca, ale to už dává plný plyn, a i s 

prezidentovým poradcem Kinštem vjíždí na plzeňskou D5. 

Po návratu sepíše Jan Kinšt oficiální zprávu. Cesta, kterou s řidičem Milanem Pecou v termínu 15. – 17. května 2017 vykonali, 

měla jediný a dost prozaický důvod: vyžebrat od vlivných lidí telefonát nebo email, kterým by podpořili kandidaturu Miloslava 

Kaly do vedení mezinárodní organizace EUROSAI. A kdo účet za tuto marnivou cestu do Lucemburku zaplatil?! Ano, správně 

erár. Nebrání se, a navíc vyhozených 36 000,- Kč je ve světě úředníků NKÚ suma zcela nicotná. 

Ubytování pro prezidenta 

Kongres EUROSAI, na který odletěl Miloslav Kala o pár dní později, tedy 21. května 2017, se skupinou pěti(!) svých 

poddaných 

dalších úředníků, už daňové poplatníky ČR „bolel“ o dost víc. Čtyřdenní výlet totiž vyšel celkem téměř na 250 000 korun. 

Nejdražší byl, jako vždy, sám prezident Kala. Přestože si parta z NKÚ zvolila hodně solidní zázemí v superluxusním „Swissotel 

The Bosphorus Istanbul“, panu prezidentovi ani tentokrát nebyl běžný pokoj dost dobrý. 

Jak plyne z cestovních dokladů, které Kverulant prověřil u všech 52 zahraničních cest Miloslava Kaly z let 2013 až 2021 vždy, 

když daný hotel nabízí vyšší kategorii pokojů, prezident neváhá a bere. Z titulu své funkce zřejmě nemůže bydlet ve stejné 

kategorii pokojů jako jeho 

poddan 

í podřízení. V případě Istanbulu se tak náklady za čtyřdenní služební cestu Miloslava Kaly vyšplhaly na 

prezidentských 

https://voxpopuliblog.cz/jak-si-prospecharsky-sef-nku-kala-udelal-z-uradu-cestovku-i-kravu-kterou-chce-dojit-dalsich-9-let/
https://voxpopuliblog.cz/jak-si-prospecharsky-sef-nku-kala-udelal-z-uradu-cestovku-i-kravu-kterou-chce-dojit-dalsich-9-let/
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královských 37 184, – Kč plus diety. Pro srovnání, vedoucí oddělení auditu informačních systémů NKÚ, Martin Hruška, účtoval 

téměř o 10 000,- Kč méně, podobně i ostatní účastníci tureckého výletu. 

Také k dietám přistupuje Miloslav Kala značně 

papalášsky 

prezidentsky. Přestože se jeho měsíční plat pohybuje kolem 120 000 Kč, přestože je strava zpravidla součástí ubytování a 

následného programu, neváhá si účtovat cca trojnásobek toho, co mají ostatní. Za čtyřdenní cestu do Turecka tak od NKÚ 

získal náhradu ve výši 560 euro, tedy asi 14 000 korun.. Pro srovnání se znovu podívejme na Martina Hrušku. Ze stejného 

výletu 

pracovní cesty si přivezl o dost méně – tedy „jen“ 153 euro tedy cca 3 800 korun, podobně jako ostatní účastníci tureckého 

výletu. 

Prezident cestovatel 

O tom, že se Miloslav Kala rozhodně nebojí létat (a to dokonce ani businessem), už jsme psali opakovaně. V roce 2017 a 2019 

se vypravil do Peru, kdy součet nákladů za oba tyto výlety, jejichž přínos pro tuzemské daňové poplatníky byl zcela nulový, je 

kolem 450 000 korun. Nenulové ale jistě byly emise CO 2, o které, jak zjistíme později, se pokrytci z NKÚ také zajímají. 

Kromě Peru nebo Turecka se prezident NKÚ, samozřejmě za peníze českých daňových poplatníků, odvážil i třeba do Číny, 

Indonésie nebo Izraele. Celkový účet za jeho výlety mu Kverulant může vystavit jen obtížně, neboť pan prezident (až na dvě 

výjimky) cestuje vždy s doprovodem. Jde zřejmě o součást strategie, jak před zahraničními partnery vypadat jako mocný šéf. 

Jak vyplývá ze soupisky účastníků jednotlivých jednání, na mnoha akcích jsou zástupci NKÚ v početní převaze nad ostatními 

delegacemi. 

A jak to dopadlo na kongresu EUROSAI v Istanbulu v květnu 2017? Plán Miloslava Kaly vyšel, do vedení organizace se dostal. 

Jaký vliv na to měla už zmíněná cesta Pecy a Kinšta do Lucemburku, kde u vlivných žebrali o potřebou podporu, z písemných 

podkladů nezjistíme. Fakt ale je, že na vizitkách Miloslav Kala se od teď může objevit: „1.viceprezident EUROSAI“. 

Ale rozhodně nejde jen o vizitky. Jak se dočteme v následných zprávách z cest, z titulu této funkce vznikají Kalovi „mnohé 

neformální povinnosti“. Hned týden po návratu z Turecka vyrazí prezident Kala na Bělehrad. V srbském parlamentu řeční při 

příležitosti desetiletého výročního tamního kontrolního úřadu. A považte, pro Srby byla Kalova návštěva tak významná, že ho 

nechali řečnit hned po předsedovi parlamentu, ještě před srbským prezidentem. To i další detaily se dozvíme z cestovní 

zprávy, kterou po návratu vypracovala účastnice zájezdu Michaela Rosecká. Zjistíme, že pan Kala viděl i pěkný výroční film, 

zhlédl tradiční srbské tance, pak pozřel slavnostní večeři a šel spát do hotelu Falkensteiner. Domů, jak se dozvíme z rozpisu 

nákladů, odvezl si každý (trochu) jinou sumu. Paní Rosecká dostala 65 euro, tedy 1625 korun a pan Kala si vyúčtoval kapesné 

+ diety ve výši 175 euro, tedy 4 355 korun. Celkové náklady za tuto dvoudenní cestu, ze které pro NKÚ, „nevznikly žádné 

úkoly“, byly cca 40 000 korun. Podobných ceremoniálů, prohlídek oper, hradů, zámků, parlamentů absolvuje nový 1. 

viceprezident EUROSAI (a od roku 2021 prezident) v následujících letech řadu. Kdo je asi platil? Tipujete organizaci EUROSAI?! 

Chyba, byli to tuzemští daňoví poplatníci, pro které je jistě veliké blaho míti v čele svého NKÚ ještě i ctihodného reprezentanta 

EUROSAI. 

Záhada desetidenního relaxu v Sofii aneb kovářova kobyla 

Poslání NKÚ je poměrně zjevné ze samotného názvu instituce. A také ze zpráv, kterými nás úřad zásobuje prostřednictvím 

svého tiskového odboru. Škoda, že materiály, které si Kverulant od úřadu vyžádal, obsahují stejné chyby a nejasnosti, jaké 

kontroloři NKÚ zpravidla vyčítají kontrolovaným. Předložené seznamy cestujících ze zahraničních cest nejsou kompletní, někde 

si úředníci pletou jména a funkce, a co je nejzajímavější, ve zprávách ze samotných cest bývá často zamlženo, jak dlouho 

vlastně samotná služební cesta trvala. 

Například z cestovní zprávy o výletu do bulhraské Sofie se úředníkům ztratilo hned 10 dnů. Oficiální zpráva popisuje jen to, jak 

ve dnech 20. – 22. listopadu 2017 trojice Miloslav Kala, Jiří Kalivoda a Michaela Rosecká navštívili město Plovdiv nebo našeho 

tamního velvyslance. O zbylých 10 dnech, které trojice v Bulharsku strávila, víme jen díky jinému dokumentu. Jde o tabulku 

nákladů, kde vidíme účet na téměř 100 000,- Kč a celkovou dobu trvání 12 dní. 

Čím obskurnější význam cesty, tím víc nejasností. Například do indonéského Lomboku přicestovali úředníci NKÚ už v pondělí 

31. března 2014. Jenže samotná konference – jejíž přínos je pro daňové poplatníky ČR značně sporný – začala až ve čtvrtek, 

skončila už v sobotu. Do ČR se ovšem prezident a dva úřednici NKU vrátili až 7. dubna 2014, s celkově roztomilým účtem. 

Týdenní výlet povedené trojice vyšel daňové poplatníky na cca 200 000 korun. Sám prezident Kala si na dietách a kapesném 

přišel na příjemných 735 euro, tedy 18 375 korun, když ostatní brali jen 246 euro, tedy 6 150 korun. Zásadně vyšší, 

pochopitelně, byly i prezidentovy náklady na ubytování. 
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Statisíce vyhozené za výlety za exotikou 

Indonésii mají na NKÚ opravdu rádi. V říjnu 2016 se tam konala tak „důležitá“ konference, že se NKÚ rozhodl na místo vyslat 

hned čtyři(!) účastníky, snad aby tolik zjeveného moudra a vědění zvládli transformovat zpátky do Prahy na NKÚ. Akce se tak 

stala historicky nejdražší výletem, který daňové poplatníky ČR vyšel téměř na 400 000 korun. A o čem se v Jakartě, vzdálené 

cca 13 000 km od Prahy debatovalo?! Jistě, o kontrole životního prostředí. Uměl by, například někdo z NKÚ, spočítat kolik 

zbytečných emisí CO 2 kvůli této cestě vzniklo?! 

Rok 2016 přinesl úředníkům NKÚ také několik dalších pěkných 

výletů 

služebních cest. Dvojice Zdeňka Horníková a Sylva Müllerová se vydala na týdenní poznávací cestu do Japonska. A protože se 

letělo s poslanci, musely i zástupkyně NKÚ cestovat stylově, rozuměj business. Při této cestě padl rekord na vyúčtovaných 

dietách, když si Zdeňka Horníková, viceprezidentka NKÚ naúčtovala tučných 1200 euro, tedy 30 000 korun. Celkový účet za 

cestu se přiblížil sumě 300 000 korun. 

Šest pěkných dnů strávila trojice Jan Vedral, Sylva Müllerová a Jan Kešner závěrem roku 2016 na kongresu INTOSAI v Abú 

Dhabí, což tuzemské daňové poplatníky stálo dalších cirka 250 000 korun. V hotelových saloncích delegáti z celého světa – 

včetně Ghany nebo Jihoafrické republiky – zajisté plodně debatovali třeba o tom, jak dobře spravovat veřejné prostředky nebo 

jak udělat správné sebehodnocení své činnosti. 

A protože se Zdeňka Horníková na japonské cestě s poslanci osvědčila, pozvali ji mezi sebe i v červenci 2017. Letělo se, jak 

jinak, za sluníčkem do Indonésie. A aby se paní viceprezidentka NKÚ mezi pány poslanci necítila osamělá, vzala si sebou ještě 

referentku Zuzanu Holubkovou. Celkový účet za týdenní cestu, kde se znovu po papalášsku letělo business, se vyšplhal se na 

250 000 korun. 

V popisu zbytečných cest bychom mohli dále pokračovat, až bychom se dostali k celkové sumě cca 8,5 milionu korun. A 

bývalo by to dramaticky víc. Podle předložených výkazů cest 2013 až 2019 odhadujeme, že cestovní restrikce spojné s 

pandemií ušetřily daňovým poplatníkům ČR cca 2,5 milionů korun, protože v roce 2020 ani 2021 úředníci NKÚ vykonali jen 

pouhé 3 cesty. 

Tragické je, že ze všech 103 realizovaných zahraničních cest jich z hlediska daňového poplatníka byla zbytečná nejspíš 

naprostá většina. Jen jednou jedinkrát se kontroloři NKÚ vydali prověřit to, jak se zachází se zahraniční pomocí, kterou Česká 

republika solidárně poskytuje méně rozvinutým zemím. Ovšem i tak nešlo o žádný „budget trip cifršpiónů“. Přestože se 

čtveřice kontrolorů pohybovala po čtyři zářijové dny roku 2015 v superlevném Moldavsku, cestovní náklady na tuto kontrolní 

akci byly nakonec přes 200 tisíc korun. 

Mazaný Kala na konci/začátku mandátu 

Problém NKÚ může spočívat v tom, že se práce jeho lidí jen obtížně kontroluje, respektive, měli by to mít na starosti poslanci, 

ovšem pokud jde o vyhazování peněz za „služební cesty“, mají v tomto ohledu mnozí „máslo na hlavě“. Zde připomeňme 

třeba výlet pěti poslanců do Vietnamu za milion korun z kapes daňových poplatníků. 

Připomeňme, že Miloslav Kala se do vedení NKÚ dostal v roce 2013, když ve funkci kvůli papalášským manýrům skončil 

František Dohnal. Ten si na své služební cesty neváhal brát dokonce i manželku, za kterou pak samozřejmě účtoval náklady, 

navíc měl slabost pro luxusní byty nebo limuzíny od BMW. Někdo z vedení NKÚ posléze na celou věc upozornil jak novináře, 

tak i poslance, a Dohnal posléze skončil. Jak ve vedení NKÚ, tak i soudu. 

Miloslav Kala, někdejší politik ČSSSD a přítel Miloše Zemana, si pro pohodový život v čele NKÚ vymyslel mnohem efektivnější 

taktiku než jeho předchůdce Dohnal. Vše do sebe začne zapadat, když si přečteme aktuální Kalovo vyjádření pro 

SeznamZprávy. Kalovi totiž za pár týdnů (v březnu 2022) končí jeho devítiletý mandát, proto se ho novináři ptali, jestli má chuť 

pokračovat. „Vedeme prestižní Evropskou organizaci nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI),…, a chtěl bych tam zachovat 

kontinuitu,“ oznámil mazaný Kala novinářům. Zatímco jeho mandát prezidenta NKÚ končí letos, šéfem EUROSAI je až do roku 

2024. A přece by poslanci nechtěli, řešit situaci, že by ve vedení EUROSAI byl někdo jiný než ve vedení NKÚ. 

Kverulant se domnívá, že Miloslav Kala je papalášský prospěchář, který vymyslel a za peníze daňových poplatníků ČR 

realizoval strategii, kterou si chce pojistit dalších devět let hojnosti ve vedení NKÚ. Jak je zřejmé z realizovaných služebních 

cest NKÚ, od svého nástupu do funkce se Kala soustředil především na získání vlivu v EUROSAI, proto na jednání a konference 

posílal až nepochopitelně vysoké počty úředníků. Navíc, aby se mu nestalo to, co jeho předchůdci Dohnalovi, na kterého 

žalovali poslancům a novinářům sami členové NKÚ, přepustil část výletů do exotických krajin, odkud dotyčný odjíždí vždy i s 

pěkným kapesným, svým současným kolegům z vedení. 
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Kverulant je přesvědčený, že nikdo s papalášskými manýry a prospěchářským přístupem ke správě veřejných věcí by neměl 

stát v čele žádné organizace, natož NKÚ. Proto se svými zjištěními v této věci navíc seznámil také obě komory Parlamentu ČR, 

a bude doufat, že pro příští devítileté období vyberou poslanci v březnu tohoto roku důvěryhodnějšího kandidáta, než je 

prospěchářský papaláš Miloslav Kala. 

Vojtěch Razima 

(Visited 79 times, 1 visits today) 

Podobné články: 

Autor: Vox Populi || Vox Populi 
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Jaké bude počasí — Konspirační teorie a politická orientace — 100 let Mezinárodního soudního dvora — Roste napětí mezi 

Ukrajinou a Ruskem — Praha bojuje proti nelegálním graffiti — Rekordní tempo kácení v Amazonii — Oprava tramvajové 

tratě na Rašínově nábřeží — Čeští hokejisté na OH v Pekingu; Jaromír Jágr slaví padesátiny — Roste napětí mezi Ukrajinou a 

Ruskem — Autoškoly přidaly nové otázky do testů 

<m-stt> Dobré ráno, minutu před šestou začíná úterní Studio 6, dnes s Pavlem Navrátilem a Ondřejem Topinkou. 

I dnes samozřejmě dále sledujeme napjatou situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem, protože podle některých odhadů a 

médií už zítra by mohl začít očekávaný útok ze strany Ruska. 

Máme na obou stranách hranice naše zpravodaje. 

Spojíme se s oběma průběhu dnešního vysílání. 

Připomeneme si výročí, je to přesně 100 let od prvního zasedání Stálého dvora pro mezinárodní spravedlnost, což je 

předchůdce dnešního Mezinárodního soudního dvora OSN. 

Spojíme se s jedním z jeho nynějších soudců. 

Sledujeme dění na olympiádě, připomínám, že Ester Ledecké se nepovedl sjezd, před pár minutami, bohužel skončila hluboko 

v poli poražených po velké chybě, nicméně můžeme fandit našim hokejistům, vstoupí do osmifinálového duelu se 

Švýcarskem, proto se v osm hodin a 20 minut spojíme s Robertem Zárubou. 

Řeč bude o padesátinách Jaromíra Jágra. 

Teď je šest hodin ráno, jsou připraveny první zprávy. 

Já vám přeji úspěšný den. 

Zprávy v šest hodin jsou připraveny, vítejte u nich. 

Sněmovna zahájí schůzi, na které by měli poslanci začít projednávat státní rozpočet na letošní rok. 

Rozhodovat budou také o žádostech o vydání expremiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případě Čapí hnízdo a také 

někdejšího pražského primátora Bohuslava Svobody v kauze Opencard. 

U některých norem vláda očekává obstrukce opozice, například u korespondenční volby nebo novely pandemického zákona. 

Tu dolní komoře vrátil Senát. 

Spojené státy kvůli hrozbě napadení Ukrajiny uzavírají ambasádu v Kyjevě. 

Ruší i tamní zabezpečené linky a ničí počítače. 

Činnost velvyslanectví se přesouvá na západ do města Lvov. 

Američanům v Bělorusku Ministerstvo zahraničí doporučilo, aby okamžitě opustili zemi. 

O možném zmírnění napětí ve východní Evropě bude jednat německý kancléř a ruský prezident. 

Během dneška zřejmě dojde k výměně části vedení ČD. 

Včetně šéfa. 

Na své posty rezignují i členové představenstva Václav Nebeský a Petr Pavelec, který je zodpovědný za majetek a finance. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100215/
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Změny ve vedení státního dopravce by měl dopoledne na tiskové konferenci vysvětlit ministr dopravy Martin Kupka. 

Plně očkovaní lidé a ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech COVID-19 se ode dneška nemusí při návratu do Česka řídit tzv. 

mapu cestovatele. 

Do země mohou vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. 

Cizinců se usnadnění netýká, u neočkovaných se podmínky návratu liší u cest ze zemí EU a mimo unijních států. 

Ruská Státní duma má rozhodnout o dvou návrzích na uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny. 

První z nich počítá s tím, že poslanci ihned odešlou prezidentu Putinovi příslušnou rezoluci, druhý předpokládá další postup. 

S ruskou hlavou státu bude jednat německý kancléř, který očekává od Kremlu jasné kroky, které povedou ke snížení napětí. 

Američtí diplomaté opustili Kyjev. 

Většina odjela domů, ti co zůstali se přesunuli do Lvova na západě země. 

Jde o geografickou polohu, dovolí to větší míru ochrany. 

Spojené státy varují, že invaze může vypuknout každým dnem, důrazně doporučují občanům okamžitý odjezd z Ukrajiny. 

Nebudu jmenovat žádné datum, nemyslím si, že by to bylo dobré, je ale možné, že to Putin začne bez varování. 

Ruský ministr zahraničí ale naopak prezidentu Putinovi řekl, že Moskva podle jeho názoru stále nevyčerpala veškeré 

diplomatické možnosti. 

Aby západ přiměla k přijetí svých požadavků. 

Mezi ty klíčové patří záruka, že se Ukrajina nikdy nestane členskou zemí NATO. 

Zdá se mi, že naše možnosti ještě nejsou zdaleka vyčerpané, ale neměli by pokračovat donekonečna. 

Ústupky ze strany Ruska očekává německý kancléř, který dnes jedná v Kremlu. 

Včera přiletěl do Kyjeva, kde ho čekalo několik desítek demonstrantů. 

Na schůzce s ukrajinským lídrem Zelenským slíbil zemi úvěr. 

Se Zelenským se neshodli ohledně plynovodu Nord Stream dva, který Berlín jen nepříliš ochotně vidí jako součást možných 

protiruských sankcí. 

Stále usilujeme o členství v NATO, které nám garantuje bezpečnost a územní integritu. 

Mezitím stále pokračují rusko-běloruská vojenská cvičení. 

V Polsku přistály další americké stíhačky. 

Do Litvy dorazila první část posil, které přislíbilo Německo. ČR je podle premiéra Petra Fialy připravena reagovat na žádost 

Ukrajiny o materiální a humanitární pomoc. 

Bavili jsme se o tom, jak je ČR připravená na různé varianty toho vývoje. 

Když se to týká humanitární pomoci, ochrany českých občanů nebo také třeba případné migrační vlny. 

České velvyslanectví v Kyjevě a generální konzulát ve Lvově budou dále fungovat. 

Případná evakuace diplomatů je připravená. 

Zatím podle krizového štábu ministerstva zahraničí není nutná. 

Odpoledne začne řádná únorová schůze sněmovny. 

Poslanci budou rozhodovat o několika normách, kde se očekávají opoziční obstrukce, například novela pandemického zákona, 

kterou Sněmovně vrátil Senát. 

Věnovat se budou korespondenční volbě nebo návrhu kabinetu na odklad účinnosti části nového stavebního zákona. 

Novela pandemického zákona, která rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a uzákonila by nařizování 

karantény telefonicky či krátkou textovou zprávou senátoři zamítli minulý týden. 

Kdo je pro zamítnutí, nyní zvedněte hlavu a stiskněte tlačítko. 



  

Přehled zpráv  96 

Argumentovali tím, že by části mohly být protiústavní. 

Proti hlasovali senátoři vládní koalice. 

My jsme návrh ze senátním klubem projednali, nedošlo k žádnému podcenění věci. 

Oni rozhodují podle svého svědomí. 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek varoval, že pokud předloha nebude platit, bude muset žádat vládu o dočasné vyhlášení 

nouzového stavu. 

Novela se teď vrací do sněmovny, očekávají se obstrukce podobně jako při předchozím projednávání, které trvalo přibližně 35 

hodin. 

O dalším postupu se v posledních dnech bavili lídři vládních poslaneckých klubů. 

Samozřejmě budeme v tomto směru muset být trpěliví, očekáváme obstrukce, ale dá se předpokládat, že řečnická doba bude 

omezená, jak to bylo v minulosti uplatněno. 

I tak samozřejmě ta doba nebude krátká, bude to trvat dlouho. 

Možnost zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí je další téma, kvůli kterému se jednání 

ve sněmovně vyostřilo. 

Dále zůstává prioritou pěti koalice, opozice na kritice trvá. 

Budeme se snažit dělat všechno proto, aby korespondenční volba vůbec neprošla, protože je obrovské riziko pro manipulaci a 

podvody ve volbách. 

Byť se bude opozice pokoušet o obstrukce, určitě nebudu prozrazovat naší taktiku, ale jsme připraveni toto téma dotáhnout. 

Odklad účinnosti části stavebního zákona chce kabinet prosadit ve zrychleném řízení. 

Původně ho chtěla pěti koalice řešit ve standardních termínech. 

Základem bude digitalizace, necháme přenesenou působnost skutečně v obcích, kde je to blízko těm lidem, kteří chtějí stavět, 

znají ten terén. 

Poslanci by se měli zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok. 

Rozhodnout by mohli o žádostech na vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a Bohuslava Svobody v 

kauze někdejší pražské karty Opencard. 

Zprávy pokračují sportem, hezké ráno. 

Druhou medaili ke zlatu ze slalomu na snowboardu Ester Ledecká na OH v Pekingu nezískala, ve sjezdu na lyžích chybovala ve 

spodní polovině trati a závod dokončila s velkou ztrátou. 

V trénincích na sjezdovce se Ester Ledecké dařilo, její sebevědomí se projevilo v hlavním závodě, který měla nadějně rozjetý. 

Na druhém a třetím mezičase byla průběžně nejrychlejší, ale potom česká lyžařka chybovala. 

V jedné z branek i podjely lyže, přetočila se, její naději na druhou medaili se rozplynuly. 

Musím to pořádně analyzovat, aby se to příště nestalo. 

Mrzí mě to hlavně kvůli všem lidem, kteří kvůli mně vstávali, všem se omlouvám. 

Dělala jsem, co se dalo, ale prostě se to nepovedlo, to je sport. 

Ledecká dojela se ztrátou šest vteřin a 31 setin na 23. místě. 

Vyhrála Corinne Suterová. 

Čeští hokejisté se utkají na olympijských hrách se Švýcarskem. 

V předkole playoff půjde o všechno, vítěz postoupí do čtvrtfinále, ve kterém se střetne s Finskem. 

Na tréninku chyběl Vladimír Sobotka, místo něj trénoval ve druhé formaci Radan Lenc. 

Měl zdravotní komplikaci, tak jsme ho nechali odpočinout, byl zesláblý, takže já pevně věřím, že se dá dohromady a do zápasu 

nastoupí. 
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V prvním vzájemném zápase uspěli Češi po nájezdech, Švýcaři nezvládli ani ostatní dva duely a překvapivě skončili v tabulce 

poslední. 

Národní tým získal před vyřazovacími boji dvě výhry. 

Určitě to bude jiné, protože jde o všechno. 

Byl bych rád, kdybychom si udrželi gólovou potenci, co jsme měli v předchozím zápase, i to tempo a nasazení, toto je klíč. 

Když budeme takto hrát, můžeme týmy porážet. 

Přesilovky mohou rozhodnout, na druhou stranu my jsme jich moc neměli. 

Jen jednu přesilovku. 

Uvidíme zítra, pramenilo to z toho, že jsme byli málo na puku a málo v útočném pásmu, abychom se tam udrželi delší dobu. 

Toho důvodu nemuseli dělat fauly. 

Zápas českých hokejistů proti Švýcarsku vysíláme na ČT sport od devíti hodin a 30 minut, už teď můžete na sportovním 

programu ČT sledovat předkolo playoff mezi Slovenskem a Německem. 

Utkání rozehráli lépe Slováci, do vedení nad stříbrnými medailisty z minulých her v Pchjongčchangu se dostali ve 12. minutě, 

když do branky propadla sražená střela Libora Hudáčka. 

Slovenský gólman všechny německé šance pochytal, po první třetině vedli hokejisté Slovenska 1:0. Zlatou medaili v big air 

obhájila Rakušanka. 

Big air má staronovou vítězku. 

Rakušanka ztrácela před závěrečným skokem 25 setin před velkou favoritkou. 

Rakouská závodnice si nechala to nejlepší na závěr. 

V poslední jízdě předvedla nový obtížný trik a zvítězila s náskokem osm a půl bodu. 

Druhý cenný kov přidala Novozélanďanka, třetí skončila nejmladší japonská medailistka ze zimních her, teprve sedmnáctiletá 

jezdkyně. 

Grimaldiová při prvním startu zlomil lyži, v závěru upadla. 

Rozhodla druhá bezchybná jízda mezi překážkami s povedenými skoky, za kterou získala 86,56 setin bodu. 

Druhý cenný kov z domácí olympiády získala také Guová, kterou dělilo od nejvyššího stupínku 33 setin bodu. 

Třetí skončila Estonka. 

Patří k nejlepším hokejistům historii, teď má pamětní bankovku se svojí podobiznou. 

Výjimečný dárek dostal Jaromír Jágr ke svým dnešním 50. narozeninám. 

Před mnoha lety to všichni brali s nadsázkou, ale Jaromír Jágr si své neskromné přání splnil, 50 letech je stále aktivním 

extraligovým hráčem svého mateřského Kladna. 

Včera, den před životním jubileem, působil tak jak ho fanoušci znají, s úsměvem na tváři. 

I když slaví padesátiny, udělali jste obrázky z mých čtyřicetin, možná o něco dříve, měl jsem tam dlouhé vlasy. 

Za 10 let se nikdo ptát nebude. 

Jak je historicky druhým nejproduktivnějším hráčem NHL, kromě celé řady individuálních úspěchů dosáhl také na dva Stanley 

Cup, později se stal olympijským vítězem. 

Včera se dočkal neobvyklého uznání v podobě pamětního tisku bankovky s jeho podobiznou. 

Bankovku, nebo tisk bankovky, budou pouze dva, Václav Havel a já. 

Pokud se to ještě nějak nezmění. 

Jsem hrozně poctěn, že mohu být součástí této skupiny. 

V šest hodin a 13 minut vám ještě jednou přejeme dobré ráno. 
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Za chvíli se zaměříme na filmový festival Berlinale, kde měl premiéru digitálně restaurovaný snímek Skřivánci na niti. 

Nabídneme rozhovor s Olgou Menzelovou. 

Budeme mluvit o novém výzkumu, který se zaměřil na to, proč lidé věří konspiračním teoriím a jakou roli hraje politické 

přesvědčení. 

Připomeneme si jedno výročí, dnes je to přesně 100 let od prvního zasedání Stálého dvora pro mezinárodní spravedlnost, což 

byl předchůdce dnešního Mezinárodního soudního dvora OSN. 

Naším hostem bude jeden ze současných soudců tohoto dvora, Peter Tomka. 

Teď nás bude zajímat to jak Japonsko řeší následky havárie v jaderné elektrárně Fukušima, aktuálně potřebuje najít způsob, 

jak se zbavit kontaminované vody. 

Radioaktivní kapalinu čistí Japonsko dlouhá léta, příští roky chce začít vypouštět do moře, celý proces může trvat 10 let. 

Vláda mluví o bezpečném plánu, jiné státy o velkém riziku. 

Kde je pravda? 

To posuzuje tým expertů. 

Nejhorší jaderná havárie od Černobylu, dočkala se i filmového zpracování. 

Zemětřesení o síle téměř devíti stupňů Richterovy škály elektrárna Fukušima ustála, osudovou se jí stala až následná vlna 

tsunami. 

Co se stane s tunami radioaktivní vody, které chladí reaktory, není jasné ani po 11 letech od tragédie. 

Japonská vláda chce kontaminovanou vodu ze zásobníků vypustit do oceánů. 

Plán vzbudil obavy Číny a Jižní Koreje, znepokojení jsou také ekologičtí aktivisté. 

Následných dopadů se bojí také rybáři, a to v době, kdy úřady v okolí jaderné elektrárny naměřili u vylovených ryb až 

čtrnáctkrát vyšší hodnoty radioaktivity než které jsou povoleny. 

Jejich prodej zakázali. 

Voda se ukládá do více než tisícovky obřích zásobníků v okolí elektrárny, denně jich přibývá 170 tun. 

Filtrační proces má odstranit všechny radioaktivní izotopy, s výjimkou radioaktivního izotopu vodíku, který od vody prakticky 

oddělit nejde. 

Japonská vláda zdůrazňuje, že podobně filtrovaná kontaminovaná voda se běžně vypouští z dalších jaderných elektráren na 

světě, stejně jako jindy má na tento proces dohlížet Mezinárodní agentura pro jadernou bezpečnost. 

Krátce po čtvrt na sedm pokračujeme zprávami, dobré ráno. 

Epidemie koronaviru v Česku dále zpomaluje, za včerejšek odhalily laboratoře téměř 19 a půl 1000 nových případů COVID-19. 

Je to přibližně o 10 000 méně, než před týdnem. 

Hospitalizovaných s nákazou poprvé za tři týdny ubylo na 3700. Nejvýrazněji se koronavirus šíří v jihomoravském a 

Moravskoslezském kraji. 

Nejméně potom v kraji karlovarském a v Praze. 

Ministr financí Zbyněk Stanjura by měl odpoledne zveřejnit výsledky auditu nákladů na mediální servis své předchůdkyně 

Aleny Šilerové. 

Rezort pod jejím vedením najal fotografa a kameramana, jejichž prací byla výroba snímků a videí na sociální sítě tehdejší 

vicepremiérky. 

Stát za to zaplatil přibližně 2 miliony korun. 

Šilerová se hájí tím, že materiály posloužily k propagaci ministerstva. 

Jeden člověk zemřel a nejméně 14 utrpělo zranění při včerejší čelní srážce dvou vlaků jižně od Mnichova, jednoho ze 

strojvedoucích museli záchranáři z kabiny vystříhat. 

K nehodě došlo u nádraží v obci Ebenhousen. 
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Příčina neštěstí se vyšetřuje. 

Radikální hnutí Tálibán pohrozilo, že přehodnotí svůj vztah ke Spojeným státům, pokud Washington vrátí polovinu peněz 

zabavených afghánské centrální bance. 

Americký prezident chce, aby se první polovina zhruba 150 miliard korun využila k humanitární pomoci v Afghánistánu. 

Druhou by dostali příbuzní obětí útoků z 11. září. 

Tálibán tvrdí, že Afghánci neměli s atentáty nic společného, že Washington porušuje jejich práva. 

Já přidám počasí, pěkné ráno. 

Dnes bude na obloze převažovat hodně mraků, nejčastěji zataženo až oblačno, polojasná obloha může být krásně přechodně. 

O něco více pršet by mělo v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. 

Teploty vystoupí na pět až 10 stupňů, na horách bude kolem + jeden °C. 

Mohou se objevovat i sněhové vločky. 

Vítr bude foukat od jihozápadu, během dne bude zesilovat. 

Biopředpověď na většině území dvojka, jen v Čechách, středních a severozápadních, jednička, zátěž mírná. 

Pohled na další dny, zítra ze začátku místy polojasno, od západu se zatáhne, přidá se déšť. 

Teploty vysoké, šest až 11 °C, ale až zítra pozdě odpoledne a večer. 

Během čtvrtka bude foukat silný nebo velmi silný vítr, na jižní Moravě může být až 15 stupňů, jinak devět až 13 stupňů, k tomu 

dále občasný déšť nebo přeháňky. 

Později večer na horách i srážky sněhové. 

Přeháňkové počasí bude pokračovat i v dalších dnech, o víkendu a na začátku příštího týdne teploty v nížinách i dále hodně 

vysoké. 

Většinou kolem sedmi nebo osmi °C. 

Tolik počasí, pěkný den. 

Pokračuje filmový festival Berlinale. 

O víkendu měla v jeho programu premiéru digitálně restaurovaná verze filmu Skřivánci na niti. 

Tento snímek natočil Jiří Menzel, do kin se kvůli zákazu cenzorů dostalo 20 let později. 

V roce 1990 získal na Berlinale hlavní cenu Zlatého medvěda. 

S jednou z hereček filmu Jitkou Zelenohorskou natáčel Martin Rachman. 

Teď vám ukážu něco velmi zajímavého, to co já vím od Jirky, že spousta jeho kolegů režisérů si ceny různě vystavovala, 

Hitchcock měl celou vitrínu, myslím si, že Miloš Forman je měli vystavené doma, tak Jirka je vystavené neměl, měl je tady, za 

zrcadlem. 

Teď to otevřu, tady jsou veškeré ceny včetně Oscara. 

Teď vám ukážu toho medvěda, kterého já se přiznám, že vidím podruhé v životě. 

Poprvé jsem ho viděla někdy s Jirkou. 

Podruhé teď díky tomuto natáčení. 

Takže jsem vám vděčná. 

To je on. 

Já si vzpomínám na to, že Jirka říkal, že se zúčastnil Berlinale a dostal cenu. 

Všichni byli velmi překvapení, že ten film je starý 20 let, že to nebylo poznat. 

Bylo to poznat pouze na obličeji Václava Neckáře. 

Myslím si, že je to hlavní kouzlo Jirkových filmů. 
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Protože nestárnou. 

Režiséra Jiřího Menzela a kameramana jsme zachytili při posledních záběrech nového filmu. 

Pro něho byl podstatný Zlatý medvěd z Berlinale, protože jsem pochopil, že to nebylo opovrhování cenami, ale takový zdravý 

přístup k těm oceněním pan režisér měl. 

Byl ješitný, a přiznával se k tomu, což málokdo dá toto najevo ven. 

Ty ceny neměl vystavené na piedestalu nebo v pracovně nebo někde na výstavce, ale dobře si uvědomoval, že ty ceny mu 

otevírají dveře do celého světa. 

Když jsme spolu jezdili na festivaly, dobře věděl, že Oskar mu otevírá dveře. 

Dobře věděl, že cena z Berlinale, Zlatý medvěd, mu otevírá dveře, je zván do různých porot filmových festivalů. 

Takže si toho vážil. 

Myslím si, že jeho skromnost nebyla falešná. 

Já bych možná dostala vynadáno, ale mně to připadá důležité právě připomínání odkazu Jirky. 

Kde jste viděla Skřivánka na niti? 

Já si to přesně nepamatuji. 

Jirka se nechtěl dívat na svoje firmy, my jsme se dívali na spousty filmů, já jsem mu vděčná, že kultivoval vkus, že jsem se 

dívala na filmy, ke kterým bych nepřišla. 

Jirka miloval staré americké filmy. 

Já jsem viděla filmové začátky, úplné filmové začátky, ještě němých filmů. 

To se snažím předávat našim dětem. 

S ním jsem stoprocentně Skřivánky neviděla, to bylo zakázáno. 

Vždy říkal, já tam vidím spoustu chyb, které nemohou opravit, kdežto na divadle se toto neděje. 

Jirka dělal samozřejmě i divadelní režii, a to velmi hojně. 

Spolu jsme stoprocentně Skřivánky neviděli, dokonce když jsme se dívali spolu na Vlaky, tak Jirka odešel pryč. 

Když onemocněl, je to zajímavé, že se to zlomilo. 

V rámci připomínání si toho, co udělal, potom mu to nevadilo. 

Potom jsme se dívali na spousty jeho filmu. 

Zda tam byly, to si nepamatuji. 

Dokonce si myslím, že jsem je viděla sama, ale určitě to bylo bez něj. 

Vy dva se budete držet za ruce, a dívat se 1 2. radostně jakoby do očí. 

Kdy vy jste viděla film poprvé? 

Až při oficiální premiéře v roce 89. Byly dvě premiéry, protože bylo hodně lidí. 

Tam opravdu poprvé. 

Jaké jste měla pocity vidět sama sebe po 20 letech ve filmu, který do té doby nikdo nemohl vidět? 

Smutné pocity. 

Hlavně o mně nešlo. 

Všichni lidé, kteří tam byli, ti herci, jako film se mi to tehdy líbilo strašně moc. 

Jaká byla atmosféra na natáčení? 

Natáčeli jste na jaře 1969. Natáčení bylo bezva. 

Byly tam úžasní lidé kolem. 
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Bylo to pořád relativně na jednom place. 

Byly tam některé scény, které byly v ateliérech, ale tam jsme nebyli. 

Na to šrotiště nás převezli ráno, tam byla taková jakoby maskérna, v takové dřevěné šílené boudě, tam nás tzv. nalíčili, protože 

my jsme nesměli být na líčení. 

Ostříhali nám nehty a umazaly nám ruce. 

Takto nás nalíčili. 

Uniformy, které jsme měli, byly originál. 

Byly hrozné. 

Ty kopřivy, ty štípali, hnusné a tlusté. 

Když jsme měli prádlo, které to ztlumilo, bylo to nepříjemné. 

Ale v té špíně nám to bylo celkem fuk. 

Ukázky z filmu. 

Na řadě je počasí, pěkné ráno. 

Teploty jsou nejčastěji blízko nuly, nejchladněji je teď po ránu na jižní Moravě, v Jihomoravském kraji je kolem - 2 °C, 

podobně na Olomoucku. 

V Moravskoslezském kraji a na většině území Čech jsou teploty kolem + jednoho, nebo + dva °C. 

Do Česka dorazila studená fronta. 

Mraků převažuje hodně, nejčastěji obloha zatažená, méně oblačnosti na východě a severovýchodě, také východně od Česka, 

tam je na některých místech jasno. 

Se studenou frontou do Čech dorazily déšť a přeháňky. 

Pásmo deště je na Českomoravské vrchovině, nejvíce po ránu prší hlavně na jihu Čech, ve středních Čechách, v Praze nebo 

také v Ústeckém kraji. 

Během dne bude o něco více pršet v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. 

Méně deště by mělo být hlavně na východě republiky. 

Na obloze bude zataženo až oblačno, polojasno a obloha může být krátce a přechodně. 

K tomu místy déšť nebo přeháňky v polohách nad 900 m výše může sněžit. 

Teploty vystoupí většinou na pět až 10 °C, nad nulou bude na horách, kolem + jednoho °C. 

To platí pro výšku 1000 m nad mořem. 

Vítr bude foukat od jihozápadu, ze začátku docela slabý, ale postupně během dne bude zesilovat. 

Biopředpověď na většině území dvojka, jen ve středních a severozápadních Čechách jednička, zátěž docela nízká. 

Během zítřejšího dne ze začátku může být místy polojasno, od západu se zatáhne. 

Přidá se déšť, ten bude na horách vydatnější. 

Nad 500 m výše může v noci a po ránu ještě sněžit, teploty ranní tři až - 1 °C, odpoledne šest až 11 °C. 

Během čtvrtka bude silný vítr, v nížinách kolem 90 km/h. 

Pravděpodobně bude vydaná výstraha, k tomu se přidá déšť, později na horách sněžení. 

Teploty budou hodně vysoké, devět až 13 °C, na jižní Moravě může být odpoledne až 15 °C. 

Během pátku se potom budou objevovat spíše místní přeháňky, na horách ze začátku sněhové. 

Teploty zůstanou vysoké, po ránu pět až jeden °C, odpoledne sedm až 11 stupňů. 

Velmi teplé počasí bude pokračovat během víkendu a na začátku příštího týdne. 
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Na obloze bude oblačno nebo zataženo, v nížinách občasný déšť nebo přeháňky, na horách chvíli sněžení, chvíli déšť. 

Teploty budou v nížinách teploty vysoké, většinou kolem osmi °C. 

Tolik počasí, pěkné ráno. 

Je půl sedmé. 

Stalo se několik nehod. 

Hlavně na nižších třídách. 

Jedna z nehod se stala u Lovosic. 

Na jižním Plzeňsku. 

Tam havarovalo osobní auto, nehoda je se zraněním. 

Já přidám zprávy v půl sedmé, dobré ráno. 

Koaliční strany si několik hodin před začátkem schůze vyjasňují postup při opět novém projednávání novely pandemického 

zákona. 

Závěry večerní debaty chtějí šéfové vládních poslaneckých klubů nejdříve sdělit členů vedení dolní komory. 

Normu minulý týden odmítl Senát. 

Při posledním schvalování ve sněmovně trvala debata přes 35 hodin. 

Opozice si za svým kritickým názorem stojí. 

Budeme se chtít s nimi dohodnout na tom dalším postupu, každopádně těch variant pořád je ve hře vícero. 

Abychom zvolili ten nejvhodnější postup a zákon byl projednán. 

Samozřejmě budeme v tomto směru muset být trpěliví, očekáváme obstrukce ze strany SPD, nicméně i v tomto případě se dá 

předpokládat, že řečnická doba bude omezená, tak jak to bylo v minulosti vícekrát uplatněno. 

Doba nebude krátká. 

Generální tajemník OSN si samostatně promluvil s ministry zahraničí Ruska a Ukrajiny. 

Vyjádřil vážné znepokojení kvůli zvýšenému napětí mezi oběma zeměmi. 

Svět podle něj nesmí přijmout pouhou možnost, že by v Evropě vypukl rozsáhlý vojenský konflikt. 

Naopak uvítal, že diplomatická jednání pokračují. 

Diplomacii nemůže nahradit žádná jiná možnost, všechny problémy, včetně těch nejhůře řešitelných, se musí řešit v 

diplomatickém rámci. 

Ministerstvo financí nechystá plošná opatření kvůli rostoucím spotřebitelským cenám, v událostech to uvedl šéf rezortu 

Zbyněk Stanjura. 

Meziroční inflace v lednu zrychlila na 9,9 desetin %. 

Nejvíce podražily energie, pohonné hmoty, bydlení a potraviny. 

Opozice proto navrhuje třeba snížení DPH nebo odpuštění části poplatků za obnovitelné zdroje. 

Podle ministra Stanjury by ke zmírnění inflace měl přispět úspornější státní rozpočet. 

Dlouhodobě říkáme, že lepší je adresná pomoc těm, kteří skutečně potřebují, nikoliv všem. 

V příštích dnech, tuto nebo příští vládu rozhodneme o navýšení důchodů. 

V příštích týdnech dostanou všichni senioři dopis, ve kterém bude přesná částka, o kterou se jim zvýší důchod od června, 

současně tam bude informace, jakým způsobem a kde mohou požádat o příspěvek na bydlení. 

Přes Česko se začne přesouvat první část amerického konvoje mířícího na Slovensko. 

Tam se zúčastní aliančního vojenského cvičení. 
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Z Německa mají hranici u Rozvadova transportéry překročit kolem sedmé hodiny večer, odtud se budou přes noc do rána 

přesouvat na Jihlavsko. 

Na silnici se vrátí zítra večer, aby během dne nekomplikovali dopravu. 

Naše území opustí přechodem Břeclav. 

Postupně se přes ČR přesune šesti konvojích 1500 vojáků se 700 kusy kolové techniky. 

Tento konvoj patří k těm největším v rámci cvičení. 

Na řadě je sport, hezké ráno. 

Druhou medaili ke zlatu ze slalomu na snowboardu Ester Ledecká na OH v Pekingu nezískala, ve sjezdu na lyžích chybovala ve 

spodní polovině trati, závod dokončila s velkou ztrátou. 

Trénincích na sjezdovce se Ester Ledecké dařilo, její sebevědomí se projevilo i v hlavním závodě, který měla nadějně rozjetý. 

Na druhém i třetím mezičase byla průběžně nejrychlejší. 

Potom česká lyžařka chybovala. 

V jedné z branek i podjely lyže, přetočila se, její naděje na druhou medaili z OH v Pekingu se rozplynuly. 

Musím to ještě pořádně analyzovat s trenéry, aby se mi to příště nestalo. 

Mrzí mě to, hlavně kvůli všem lidem, kteří kvůli mně vstávali, všem se omlouvám. 

Dělala jsem, co se dalo, ale prostě se to nepovedlo, to je sport. 

Ledecká dojela se ztrátou šest vteřin na 23. místě. 

Vyhrála Švýcarka Corinne Suterová. 

V devět hodin a 30 minut rozehrají čeští hokejisté předkolo playoff olympijského turnaje proti Švýcarsku. 

Už teď můžete na sportovním programu ČT sledovat zápas mezi Slovenskem a Německem. 

Utkání rozehráli lépe Slováci, do vedení se dostali ve 12. minutě, když do branky propadla sražená střela Libora Hudáčka. 

Na jeho trefu navázal ještě Peter Cehlárik a Michal Krištof. 

Zlatou medaili v big air na snowboardu obhájila Rakušanka Gasserová. 

Vyhrála až posledním pokusem. 

Finále má staronovou vítězku, Gasserová ovládla obhajobu zlaté olympijské medaile z Pchjongčchangu. 

Ve vyrovnaném finále ztrácela před závěrečným skokem 25 setin bodů na velkou favoritku. 

Rakouská závodnice si nechala to nejlepší na závěr. 

V poslední jízdě předvedla nový trik. 

Zvítězila s náskokem osm a půl bodu. 

Druhý cenný kov z Pekingu předala Novozélanďanka, třetí skončila nejmladší japonská medailistka ze zimních her, teprve 

sedmnáctiletá Muraseová. 

Finále mají za sebou lyžařky ve slopestylu. 

Po prvním místě Švýcarky a zisku druhé medaile rozhodla druhá bezchybná jízda mezi překážkami s povedenými skoky, za 

kterou získala 86,56 setin bodu. 

Druhý cenný kov z domácí olympiády získala také Guová, kterou dělilo od nejvyššího stupínku 33 setin bodu. 

Třetí skončila vítězka kvalifikace z Estonska. 

Čím extrémnější politické přesvědčení lidé zastávají, tím více důvěřují konspiračním teoriím. 

Ukázal to alespoň mezinárodní výzkum, který provedli vědci. 

Kromě toho kdo konspiracím věří vědce zajímalo, proč jim věří. 
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Podrobněji s vědkyní z psychologického ústavu Akademie věd. 

Dobré ráno. 

Dobré ráno. 

Pojďme si představit, jak vám vyšel průměrný podporovatel konspiračních teorií. 

Jak takový člověk vypadá? 

Čemu věří? 

Koho volí? 

Je to poměrně komplexní otázka, kdo je podporovatelem konspiračních teorií, protože průzkumy v USA i v zemích Evropy 

ukázaly, že většina lidí má tendenci věřit nejméně jedné konspirační teorii. 

My jsme se v našem výzkumu nezabývali vírou v určitou typickou konspirační teorii, ale zabývali jsme se tím, jakou mají lidé 

tendenci věřit konspiračním teoriím obecně. 

To znamená do jaké míry mají tendenci vysvětlovat události pomocí konspiračních teorií obecně. 

Tam nám vyšlo, že jsou to především lidé na extrémech politického spektra, lidé, kteří mají extrémní pravicové nebo levicové 

politické názory. 

To znamená je to jedno, jaké spektrum to je? 

Je to levicové nebo pravicové? 

Nebo některé z těch křídel má větší tendenci proto podporovat nebo nějakým způsobem důvěřovat konspiračním teoriím? 

Náš výzkum ukázal, že je to spojení s konspiračními teoriemi být výrazné na tom pravém extrémů politického spektra. 

To znamená lidé z extrémnější pravicovou politickou orientací mají tendenci více věřit konspiračním teoriím než lidé na tom 

extrémním levicovém konci politického spektra. 

Když mluvíme o rozdělení politického spektra, můžeme ho rozdělit na vládní strany a opoziční strany. 

Hraje roli i toto, jestli daná strana nebo zkrátka ta strana, kterou aktuálně volím, je v opozici v současné chvíli nebo ve vládě? 

Hraje to v tu chvíli roli? 

To jste narazil na podstatnou věc, která vysvětluje tendenci věřit konspiračním teoriím. 

My jsme potvrdili zjištění předchozích výzkumů, které ukázaly, že zastávat konspirační teorie nebo vysvětlovat politické 

události pomocí konspiračních teorií mají lidé, jejichž politické strany neuspěly ve volbách. 

To znamená, když lidé volili určitou politickou stranu, která ve volbách neuspěla, měli více tendenci její neúspěch vysvětlovat 

pomocí konspiračních teorií. 

Neúspěch ve volbách, že určitá strana skončí v opozici, zesiluje tendenci věřit konspiračním teoriím, které se týkají především 

politických událostí. 

Co dalšího ovlivňuje to, zda lidé se přiklonit k nějaké konspirační teorii a začnou ji nějakým způsobem prosazovat ve svém 

okolí? 

Jakou roli hraje vzdělání? 

Opět náš výzkum potvrdil zjištění předchozích výzkumů, které zjistili, že tendence podporovat konspirační teorie nebo věřit 

konspiračním teoriím souvisí se vzděláním, a to tak, že lidé s nižším vzděláním mají větší tendenci věřit a podporovat 

konspirační teorie. 

To znamená v našem výzkumu konkrétně lidé, kteří neměli středoškolské vzdělání, věřili konspiračním teoriím více než lidé se 

středoškolským vzděláním, lidé se středoškolským vzděláním naopak věřili konspiračním teoriím více než lidé s 

vysokoškolským vzděláním. 

Říkal jsem v úvodu, že ten výzkum srovnával data z 26 zemí. 

Jsou nějaké rozdíly v jednotlivých státech, napříč Evropou a napříč světem? 
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My jsme tendenci, nebo tu souvislost konspirační mentality, jak říkáme tendenci věřit konspiračním teoriím, těmi politickými 

extrémy, našli ve všech zemích. 

Někde byla asociace mezi konspirační mentalitou a pravicovou orientací silnější než v jiných zemích. 

Například v zemích západní a střední Evropy, ve Švédsku, v Rakousku, ve Francii a Belgii, lidé měli, kteří věřili konspiračním 

teoriím, spíše pravicovou orientaci. 

V zemích jižní Evropy, například ve Španělsku, Rumunsku i Maďarsku, to byly spíše lidé s levicovou politickou orientací, kteří 

měli konspirační mentalitu, tedy tendenci vysvětlovat události pomocí konspiračních teorií. 

Jak jste definovali konspirační teorii? 

Co to je konspirační teorie? 

Hranice někdy může být velmi tenká, mezi kritickým pohledem na věc, nějakou opozicí proti danému názoru, který je obecně 

rozšířený, a konspirační teorií. 

To máte pravdu. 

My jsme se lidí ptali, do jaké míry mají obecně tendenci vysvětlovat události pomocí nějakých tajemných sil, autorit, které 

ovlivňují události ve svůj prospěch. 

Kritické myšlení se liší od konspiračních teorií tím, že se zabývá do detailů pozadím různých událostí, ale konspirační teorie 

vždy události vysvětlují pomocí nějakého spiknutí. 

Jsou to nějaké síly v pozadí, tajemné, které se snaží události ovlivnit ve svůj prospěch. 

Naopak kritické myšlení připouští možnost alternativních vysvětlení, pracuje s nejistotou, což je kritický bod, kde příznivci 

konspiračních teorií s nejistotou nakládají dost špatně. 

To je také důvod, proč konspiračním teoriím věří. 

Protože konspirační teorie vysvětlují jednoduchým způsobem komplexní politické události. 

Dostáváme se k tomu, co vede obecně k tomu, že se uchylují k nějakým konspiračním teoriím, že jim začínají věřit. 

Zdálo by se, že to je otázka posledních let, ale předpokládám, že konspirace a nějakým způsobem vysvětlování si 

nevysvětleného, to tady bylo vždy. 

Jakou roli hraje to, že teď ten svět je informačně zahlcený? 

Že zkrátka obecně lidé mají problém se v něm zorientovat, a tak hledají jednoduchá řešení? 

Konspirační teorie existovaly na světě, co si lidstvo pamatuje, třeba vražda Julia Cézara byla vysvětlována pomocí 

konspiračních teorií. 

Samozřejmě s rozšířením internetu a dostupnosti informací se konspirační teorie daleko rychleji šíří, jsou dostupnější pro 

širokou masu obyvatel. 

Takže máte pravdu, že v současné době jejich dostupnost je mnohem širší než v minulosti. 

Zároveň konspirační teorie dostávají negativní nádech toho, kdo jim věří, není úplně důvěryhodný. 

Hodnocení konspiračních teorií se v čase vyvíjí. 

Možná ještě na závěr můžeme zmínit právě to, co čekat do budoucna s tím, jak svět je stále složitější, očekáváte, že bude 

přibývat samotných teorií konspiračních, tak příznivců? 

To je hodně těžká otázka, o které bych nechtěla spekulovat, protože ten vývoj je těžký, je těžké ho předpovídat. 

Už v současné době jsou informace na internetu dostupné, nedovedu si představit, že budou ještě dostupnější, protože už v 

současné době má každý mobilní telefon, kdy si může najít jaké informace potřebuje, nebo je třeba sdílet s lidmi s podobným 

zaměřením, pomocí sociálních sítí. 

Takže tam určitě nějaký vývoj se třeba odehraje, ale já bych si o něm nedovolila spekulovat. 

Naším hostem byla vědkyně z Psychologického ústavu Akademie věd. 

Děkujeme a na shledanou. 
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Děkuji, na shledanou. 

Pokračujeme zprávami v šest hodin a 45 minut, nabízíme přehled dnešních očekávaných událostí. 

Pražský primátor Zdeněk Hřib se setká se svým protějškem v Kyjevě, schůzky se zúčastní varšavský primátor. 

Hřib na Ukrajinu odcestoval přes varování českých úřadů s ohledem na napětí na rusko-ukrajinských hranicích. 

Podle primátora hlavního města jde o dohodnutou diplomatickou cestu, kterou nelze zrušit. 

Ruský soud se začne zabývat novým obviněním vzneseným proti opozičnímu vůdci Navalnému. 

Podle obžaloby se dopustil pohrdání soudem a zpronevěry. 

Žalobci tvrdí, že k osobním účelům použilo stovky milionů rublů převedených do různých fondů, včetně známého fondu boje 

s korupcí. 

Jeho advokátka se domnívá, že mu hrozí až desetiletý trest. 

Sporem mezi pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a spolkem kverulant se bude zabývat soud, kvůli článku o vyvádění 

církevního majetku přes nadaci Arietinum. 

Spolek uvedl, že nemovitosti byly převedeny na novou nadaci Dominika Duky. 

Ten požaduje omluvu a 3 miliony korun. 

Začíná 10 měsíční výluka na železniční trati mezi Šumperkem a Uničovem. 

Úsek projde rozsáhlou opravou a elektrizací. 

Práce za tři miliardy korun navazují na dřívější modernizaci trasy mezi Uničovem a Olomoucí, půjde o první regionální trať v 

zemi, kde bude fungovat zabezpečovací systém ETCS, který má předcházet srážkám vlaků. 

Já přidám pozvánku k olympijskému vysílání ČT sport, hezké ráno. 

Čeští hokejisté se podruhé během pěti dnů utkají na zimních hrách v Pekingu se Švýcarskem, které v základní skupině porazili 

2:1 po nájezdech. 

Vítěz předkola playoff postoupí do čtvrtfinále proti Finsku. 

Zatímco poražený pojede domů. 

Přímý přenos začíná v devět hodin a 30 minut. 

Biatlonisty čeká na OH v Pekingu mužská štafeta na čtyřikrát sedm a půl km, Česko budou reprezentovat Michal Krčmář, 

Adam Václavík, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík. 

Závod začne kvůli obavám z mrazu o půlhodiny dříve, než se plánovalo, sedm hodin a 30 minut. 

Do akce půjdou v devět hodin také čeští sdruženáři, čtveřici Portyk, Pažout, Daněk a Vytrval čeká závod na velkém můstku. 

Představí se také Eliška Březinová. 

Bobisté se budou v závěrečných dvou jízdách snažit vylepšit 12. místo. 

Já přidám počasí, dobré ráno. 

Dnes bude zataženo až oblačno, jen krátce a přechodně může být polojasno, místy se přidá déšť nebo přeháňky. 

Přibližně v polohách nad 900 m výše by mělo sněžit. 

Teploty budou od pěti do 10 °C, v 1000 metrech na horách bude + jeden °C. 

Vítr bude foukat od jihozápadu, ze začátku docela slabý, postupně během dne bude zesilovat. 

Teď už počasí v jednotlivých regionech. 

V Praze po ránu deštivo, hodně mraků, ještě v první polovině dne postupně oblačnosti bude ubývat. 

Teploty odpoledne od sedmi do devíti °C. 

Také na Plzeňsku by mělo pršet hlavně ráno a dopoledne, potom už ne. 

Teploty budou mezi pěti až osmi °C. 



  

Přehled zpráv  107 

Hodně mraků zůstane celý dnešní den na Liberecku, po ránu může padat déšť se sněhem, postupně by mělo spíše pršet, 

teploty budou odpoledne kolem + šesti °C. 

Na jižní Moravě, tam více přeháněk, hlavně večer, po ránu spíše ojedinělý slabý déšť nebo mrholení. 

Odpolední teploty mezi sedmi až 10. Podobné teploty by dnes měly být na Ostravsku, pravděpodobnost deště a přeháněk je 

tam ale většinou docela malá. 

Přechodně může být polojasno, jinak bude na obloze nejčastěji oblačno nebo zataženo. 

Tolik počasí, pěkné ráno. 

Právě před 100 lety poprvé v Haagu zasedl Starý Dvůr mezinárodní spravedlnosti, předchůdce dnešního mezinárodního 

soudního dvora. 

Tribunálu, který řeší spory mezi zeměmi. 

Od roku 2003 je členem slovenský právník Peter Tomka, kterému předsedal tři roky. 

Zdravíme do Haagu. 

Dobré ráno, zdravím do Prahy, diváky ČT. 

Je post předsedy Mezinárodního soudního dvora nejvyšší pozicí, kterou lze v tomto oboru soudnictví dosáhnout? 

Jde to ještě dále dotáhnout? 

Toto je jediný mezinárodní univerzální soud, celosvětový soud, takže určitě je to významná pozice. 

Kromě toho samozřejmě existují jiné mezinárodní soudy, ale mezinárodní soudní dvůr je jediný univerzální soudní dvůr, který 

řeší spory mezi státy. 

Vy jste mu předsedal v letech 2012 až 2015. V čem spočívá role předsedy? 

Co má na starosti? 

Řídí své kolegy? 

Předseda soudu je první mezi rovnými. 

Předseda soudu má tři hlavní úlohy. 

Jedna spočívá v soudní oblasti, to znamená vede soud, vede projednávání, vede porady soudu. 

Předsedá redakčnímu výboru, který se skládá z dalších soudců. 

Druhou úlohou je reprezentovat soud, v diplomatické komunitě v Haagu, ve vztahu k státům a OSN, jednou do roka předseda 

soudu podává valnému shromáždění zprávu o činnosti tohoto hlavního soudního orgánu. 

Třetí úloha předsedy soudu je spíše administrativní. 

Dohlíží na činnost sekretariátu soudu, který vede tajemník soudu. 

To jsou ty tři hlavní úlohy předsedy mezinárodního soudního dvora. 

Jak se vybírají soudci do tohoto soudního dvora? 

Zajímá mě spíše to, z jaké budou národnosti, zda je snaha, aby byly zastoupeny nějakým způsobem rovnoměrně zástupci ze 

všech koutů světa? 

Nebo v tom hraje roli nějaký jiný faktor? 

Soudci Mezinárodního soudního dvora volí Bezpečnostní rada a Valné shromáždění, kandidát musí získat většinu hlasů, 

absolutní většinu v obou dvou hlavních orgánech OSN. 

Kandidáty navrhují právníci, kteří jsou členy stálého arbitrážního dvora. 

Každý může nominovat kandidáty pro volby. 

Není striktně vyhrazené zastoupení jednotlivých regionů. 

Ve složení soudů by měly být zastoupeny hlavní právní systémy světa. 
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Postupem času se vytvořil určitý úzus, pokud jde o regionální zastoupení na mezinárodním soudním dvoře. 

Do značné míry složení soudu reflektuje složení bezpečnostní rady OSN. 

Soud sestává z 15 soudů, stejně jako bezpečnostní rada. 

Do roku 2018 soudu zasedali soudci z členských zemí. 

Zajímá mě jedna situace, pokud by nastalo to, že by soud musel řešit případ, ve kterém figuruje Slovensko. 

Jak byste v takovém případě postupoval? 

Mohl byste se do takového rozhodování zapojit jako občan Slovenska? 

Státní příslušnost není překážkou na to, aby soudce se zúčastnil na rozhodování a posuzování případu. 

Soudce se může zúčastnit. 

Jiné to je, když soudce zastupuje stát. 

V takovém případě si vytvořil určitý názoru předtím, než se kauza dostala před mezinárodní soudní dvůr. 

Stát, který je na straně sporu, a mezi 15 soudci není státní příslušník, má právo jmenovat soudce ad hoc, který může být, ale 

nemusí být, občan toho státu, který má předvést spor před soudním dvorem. 

Například Slovensko s Maďarskem, přičemž Maďarsko mělo na soudu zastoupení, tak jmenovalo známého polského právníka. 

Dívám se na seznam aktivních soudců, kteří jsou členy soudního dvoru. 

Vycházíme z toho, že jste nejdéle sloužícím soudcem z toho aktuálního složení. 

Přidejte vzpomínku na nějaký případ, který bylo velmi složité rozlousknout, kdy třeba dlouho nebyla shoda mezi jednotlivými 

soudci, kdy zkrátka to byl oříšek, jak se říká. 

Soud musí dojít k jednoznačnému závěru. 

Rozhoduje většinou hlasů. 

V případě, že by byli soudci stejně rozdělení, předseda soudu má rozhodující hlas. 

Ve své historii soud v Haagu jen v pěti případech byl rozhodnut předsedou. 

Já jsem se zúčastnil posuzováni 64 případů. 

Což je asi nejvyšší počet. 

Za posledních 25 let počet kauz předložených mezinárodnímu soudnímu dvoru výrazně vzrostl. 

70. letech měl soud jednu kauzu před sebou. 

Od začátku 90. let ten počet začaly výrazně narůstat, v dnešní době máme na posuzování 14 případů mezistátních sporů. 

Samozřejmě byly těžší případy, jako třeba kauza Bosna a Hercegovina, která obvinila Srbsko a Černou Horu kvůli porušování 

závazků. 

Týkalo se to zločinu genocidy. 

To bylo posuzováno v letech 2006 až 2007. Po dobu mého předsednictví většina rozhodnutí byla přijata velkou většinou, tři 

rozhodnutí byla přijata jednomyslně. 

Ještě možná na závěr stručně, budete si dnes na soudě nějakým způsobem připomínat 100. výročí od prvního zasedání? 

Budeme si připomínat toto výročí prací. 

Máme interní rozhodnutí soudu, na kterém posoudíme návrh rozsudku v jedné kauze, kterou soud si vyslechl v říjnu. 

Soudci vypracovali své individuální stanovisko, potom co měli možnost se obeznámit s tím kolegové, konala se porada a 

dospělo se k většinovému závěru. 

Za normálních okolností by soud zorganizoval zasedání soudu za účasti diplomatického sboru. 

Vzhledem na momentální epidemiologické podmínky takové zasedání nebylo možné uskutečnit. 

Příští týden budeme mít veřejné zasedání, v kauze mezi Gambií a my Myanmarem, opět se to týká genocidy. 
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Ovšem vzhledem na situaci to bude probíhat jinou formou. 

Jedno jednání bude ve velkém sále, druhé bude prostřednictvím internetového vysílání. 

Peter Tomka, člen Mezinárodního soudního dvora byl naším hostem. 

Děkujeme a na shledanou, ať se daří. 

I vám, všechno nejlepší. 

Na slyšenou. 

Zejména v západní polovině republiky teď opatrně na silnicích, řada z nich byla nad ránem namrzlá, staly se nehody, jde o 

silnici nižších tříd. 

Například jsou v sobě dvě auta na silnici 201, u Kokašic na Tachovsku, nebo u Lovosic na Litoměřicku. 

Další nehoda na namrzlé silnici na severním Plzeňsku, silnice číslo 204. Krátce počasí, dobré ráno. 

Většinou zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. 

Nad 900 m výše by mělo sněžit. 

Teploty budou vysoké, pět až 10 °C. 

Nad nulou bude i na horách. 

Vítr bude foukat od jihozápadu, během dne bude zesilovat. 

Ještě krátký pohled, kde teď prší, nejvíce deště se objevuje ve středních Čechách, žluté odrazy naznačují místa, kde prší 

intenzivně. 

Tolik počasí, pěkné ráno. 

Bylo sedm hodin, pokračujeme zprávami, dobré ráno také ode mě. 

Ruští poslanci budou za pár hodin hlasovat o dvou návrzích, které by mohly vést k uznání nezávislosti separatistických území 

na východě Ukrajiny. 

První návrh předložili komunisté. 

Ti si přejí neprodleně vyzvat prezidenta Putina, aby Moskva obě oblasti považovala za suverénní státy. 

Druhý návrh prosazují poslanci nejsilnější strany Jednotné Rusko, ti chtějí podobnou rezoluci nejdříve nechat posoudit 

ministerstvem zahraničí. 

Poslance čeká na nadcházející schůzi více než 100 bodů, u několika z nich očekává vláda opoziční obstrukce. 

Týká se to odkladu účinnosti části stavebního zákona, korespondenční volby Čechů v zahraničí nebo novely pandemického 

zákona. 

Právě projednávání této normy ve Sněmovně posledně trvalo přibližně 35 hodin, poslanci by se také mohli vrátit k volbě 

zbývajícího šestého místopředsedy dolní komory. 

Hnutí ANO znovu navrhne Karla Havlíčka, SPD Tomia Okamuru. 

Evropské certifikáty o očkování proti COVID-19 začaly platit i v Česku jen devět měsíců. 

Dosud byla jejich platnost neomezená, opět prodloužit zatím na neurčito si je lidé mohou jen posilující dávku vakcíny. 

Podle Ministerstva zdravotnictví certifikáty ke dnešku končí zhruba 140 000 lidí. 

Počínaje dneškem je Michal Koudelka opět plnohodnotným ředitelem BIS. 

Od poloviny srpna, kdy mu vypršel pětiletý mandát, jí vedl z pozice pověřeného ředitele. 

Tehdejší vláda Andreje Babiše se rozhodla nechat vzhledem k říjnovým volbám výběr nového šéfa kontrarozvědky na dalším 

kabinetu. 

Fialův předem avizoval, že přes prezidentovy výtky hodlá Koudelku opět jmenovat, protože se ve funkci osvědčil. 

Odpoledne začne řádná únorová schůze sněmovny. 
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Poslanci budou rozhodovat hned o několika normách, kde se očekávají opoziční obstrukce, například o novele pandemického 

zákona, kterou Sněmovně vrátil Senát. 

Věnovat se budou také korespondenční volbě nebo návrhu kabinetu na odklad účinnosti části nového stavebního zákona. 

Novela pandemického zákona, která rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a uzákonila by nařizování 

karantény telefonicky či krátkou textovou zprávou senátoři zamítli minulý týden. 

Kdo je pro zamítnutí, nyní zvedněte ruku a stiskněte tlačítko ano. 

Argumentovali tím, že by části mohly být protiústavní. 

Proti hlasovali senátoři vládní koalice. 

My jsme návrh se senátním klubem projednali, nedošlo k podcenění věci, ale oni rozhodují podle svého svědomí. 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek varoval, že pokud předloha nebude platit, bude muset žádat vládu o dočasné vyhlášení 

nouzového stavu. 

Novela se teď vrací do sněmovny, očekávají se obstrukce podobně jako při předchozím projednávání, které trvalo přibližně 35 

hodin. 

O dalším postupu se v posledních dnech bavili lídři vládních poslaneckých klubů. 

Samozřejmě budeme v tomto směru muset být trpěliví, očekáváme obstrukce ze strany SPD, nicméně i v tomto případě se dá 

předpokládat, že řečnická doba bude omezená, tak jak to bylo v minulosti vícekrát uplatněno. 

I tak doba nebude krátká, bude to trvat dlouho. 

Možnost zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí je další téma, kvůli kterému se jednání 

ve sněmovně vyostřilo. 

Zůstává prioritou pěti koalice, opozice na kritice trvá. 

Budeme se snažit dělat všechno proto, aby korespondenční volba vůbec neprošla, protože je obrovské riziko pro manipulaci a 

podvody ve volbách. 

Byť se bude opozice pokoušet o obstrukce, nebudu prozrazovat naší taktiku, jsme připraveni toto téma dotáhnout. 

Odklad účinnosti části stavebního zákona chce kabinet prosadit ve zrychleném řízení. 

Původně ho chtěla pěti koalice řešit ve standardních termínech ve sněmovně, poslanci projednávání úpravy přerušili do 

prvního března. 

Základ je digitalizace, přenesenou působnost necháme v obcích, kde je to blízko lidem, kteří znají terén. 

Poslanci by se měli zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok. 

Rozhodnout by mohli o žádostech o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případě Čapí hnízdo, a Bohuslava Svobody v 

kauze někdejší pražské karty Opencard. 

V Praze začíná rekonstrukce tramvajové trati na Rašínově nábřeží v úseku Palackého náměstí, Výtoň. 

Omezení v dopravě čekají tramvaje i auta. 

Řidiči musejí jezdit objízdnou trasou po náplavce. 

Právě tam je kolega Petr Kozlíček. 

Dobré ráno. 

Jak dlouho bude toto omezení trvat? 

Hezký den. 

Omezení je v tu chvíli rozdělené nebo naplánované na dvě části. 

Ta první znamená do prvního dubna, to je kompletní termín, kdy by rekonstrukce měla být skončena. 

Ten druhý termín je osmého března, to je to, co jsi zmiňoval ty, dokud budou moci objíždět řidiči rekonstrukci po náplavce. 

Ta objížďka začíná u Palackého náměstí, končí tady u Výtoně. 
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Budou jezdit spodem, byť je zachovaná část pro chodce. 

Rychlost je omezena na 30 km/h, hlídá jí dokonce radar, takže auta nemusejí objíždět do osmého března tak komplikovaně. 

Komplikovanější je to pro městskou hromadnou dopravu. 

Týká se to osmi linek. 

Každá z nich má specifické omezení, jsou to i důležité linky jako třeba linka sedm, 17, tři nebo i linka 92. Ať se rozhodně 

podívají cestující na stránky Dopravního podniku, tam jsou všechna omezení a výluky označené. 

Co se týká dopravy, jak už jsem říkal do osmého března budou auta objíždět po náplavce, poté by měl být vyhrazen pruh 

přímo stavbou, ta by měla trvat do prvního dubna. 

Týká se to kompletní rekonstrukce kolejí. 

Budou vybrány do hloubky 70 cm, alespoň jak jsem mluvil se stavbyvedoucím. 

Nahrazeny kompletně novou technologií. 

Je to z toho důvodu, že nebylo možné opravovat tuto část kolejí. 

Poslední velká rekonstrukce byla na konci 70. let. 

Zprávy pokračují sportem, hezké ráno. 

Druhou medaili ke zlatu ze slalomu na snowboardu Ester Ledecká na OH v Pekingu nezískala, ve sjezdu na lyžích chybovala ve 

spodní polovině trati, závod dokončila s velkou ztrátou. 

V trénincích se jí dařilo, sebevědomí se projevilo v hlavním závodě, který měla nadějně rozjetý. 

Na druhém a třetím mezičase byla průběžně nejrychlejší, ale potom česká lyžařka chybovala. 

Její naděje na druhou medaili z OH v Pekingu se rozplynuly. 

Musím to pořádně analyzovat s trenéry, aby se mi to příště nestalo. 

Mrzí mě to hlavně kvůli všem lidem, kteří kvůli mně vstávali, všem se omlouvám. 

Dělala jsem, co se dalo, ale prostě se to nepovedlo, to je sport. 

Ledecká dojela se ztrátou šesti vteřin a 31 setin na třiadvacátém místě, vyhrála Švýcarka Corinne Suterová. 

Čeští hokejisté se utkají se Švýcarskem. 

V předkole playoff půjde o všechno, vítěz postoupí do čtvrtfinále, ve kterém se střetne s Finskem. 

Na tréninku chyběl Vladimír Sobotka, místo něj trénoval ve druhé formaci Radan Lenc. 

Láďa měl zdravotní komplikaci, nechali jsme ho odpočinout, byl zesláblý. 

Já pevně věřím, že se dá dohromady a do zápasu nastoupí. 

V prvním vzájemném zápase uspěli Češi po nájezdech, Švýcaři nezvládli ani ostatní dva duely a skončili v tabulce poslední. 

Národní tým získal před vyřazovacími boji dvě výhry. 

Bude to jiné, jde o všechno. 

Byl bych rád, kdybychom si udrželi k gólovou potenci, kterou jsme měli v posledním zápase, i to tempo a nasazení. 

Toto je klíč, když budeme takto hrát, můžeme týmy porážet. 

Přesilovky mohou rozhodnout. 

Na druhou stranu my jsme jich moc neměli, měli jsme s nimi jen jednu přesilovku. 

Uvidíme zítra, pramenilo to z toho, že my jsme byli málo na puku a málo v útočném pásmu. 

Z toho důvodu nemuseli dělat fauly. 

Zápas českých hokejistů proti Švýcarsku vysíláme na ČT sport od devíti hodin a 30 minut. 

Už teď můžete na sportovním programu ČT sledovat zápas mezi Slovenskem a Německem. 
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Utkání rozehráli lépe Slováci, do vedení se dostali ve 12. minutě. 

Když do branky propadla sražená střela Libora Hudáčka. 

Na jeho trefu navázal ještě Peter Cehlárik a Michal Krištof. 

Bylo to 3:0. Stejný stav platil v polovině třetí třetiny. 

Zlatou medaili v big air na snowboardu obhájila Rakušanka Gasserová. 

Závod ve skocích na velkém můstku vyhrála na hrách v Pekingu až posledním pokusem. 

Finále má staronovou vítězku, Anna Gasserová zvládla obhajobu zlaté olympijské medaile z Pchjongčchangu. 

Ve vyrovnaném finále ztrácela před závěrečným skokem 25 setin bodu na velkou favoritku. 

Rakouská závodnice si nechala to nejlepší na závěr. 

V poslední jízdě předvedla nový trik. 

Zvítězila s náskokem osm a půl bodu. 

Druhý cenný kov z Pekingu předala Novozélanďanka. 

Třetí skončila nejmladší japonská medailistka ze zimních her, teprve sedmnáctiletá závodnice. 

Ondřej Kaše dal vítězný gól hokejistů Toronta na ledě Seattlu. 

K výhře pomohl také David Kempf, který se trefil v oslabení. 

Momenty českých reprezentantů agentury nenabídly. 

V utkání zářil Mitch Marner. 

Kanadský hokejista jednou skóroval, k tomu přidal dvě asistence. 

Toronto zvítězilo po dvou porážkách, v tabulce NHL je šesté. 

Patří k nejlepším hokejistům v historii, teď má svůj pamětní bankovku se svojí podobiznou. 

Výjimečný dárek dostal Jaromír Jágr ke svým dnešním 50. narozeninám. 

Před mnoha lety to všichni brali s nadsázkou, ale Jaromír Jágr si své neskromné přání splnil, v 50 letech je stále aktivním 

extraligovým hráčem svého mateřského Kladna. 

Včera, den před svým jubileem, působil tak, jak ho fanoušci znají, s úsměvem na tváři. 

I když slavím padesátiny, udělali jste obrázky z mých čtyřicátin, možná o něco dříve, měl jsem dlouhé vlasy, takže výborné. 

Za 20 let se nikdo ptát nebude, budu říkat, že mi to slušelo. 

Je historicky druhým nejproduktivnějším hráčem NHL, kromě celé řady individuálních úspěchů dosáhl také na dva Stanley 

Cupy. 

Včera se dočkal neobvyklého uznání v podobě vytisknutí pamětní bankovky s jeho podobiznou. 

Vytisknutí bankovky, v Česku jsou pouze dva lidé, Václav Havel a já. 

Pokud se to ještě nějak nezmění. 

Je to ohromná pocta, jsem poctěn, že mohu být součástí této skupiny. 

Zahájili jsme druhou hodinu dnešního studia šest. 

Co nás čeká? 

Už za chvíli to bude napětí na hranicích Ukrajiny a Ruska. 

Do vysílání se přihlásí Jakub Santo, který sleduje situaci v Kyjevě. 

Jak se Ukrajina chystá na možný vojenský konflikt? 

Na to se ho zeptáme zhruba v sedm hodin a 20 minut. 

Zaměříme se na boj Prahy se sprejery. 
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Pomáhá projekt s názvem Bez grafity, jaké objekty se díky němu podařilo uchránit před sprejery a vyčistit od nápisů? 

To zjišťuje Lada Kolovratová. 

Řeč bude o tom, jak zrychluje tempo kácení lesů v Amazonii. 

Leden byl nejhorší v historii. 

Jak rychle ubývají amazonské pralesy? 

Co se s tím dá dělat? 

Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. 

Těch hraných rolí bylo 130. Vyrobili jsme devět nových paruk, nespočet knírů, kotlet, příčesů. 

Třeba Honza Budař má knír, paruku. 

Aňa Geislerová má také paruku, nesmí být nápadná. 

Musí to vypadat, jako že to je jejich. 

Jsou tu detaily, kterých si divák nemá všimnout. 

U té ženské postavy na začátku, nechala jsem její přirozené vlasy, postupem času, kdy našla lásku, tak se má rozsvítit. 

Udělali jsme melír, potom dojdeme do fáze dospělé, změnili jsme střih. 

Aby to bylo přirozené a uvěřitelné. 

Je to takový krabicový film. 

Vyndala jsem patku, vyholila jsem hlavu, dala jsem přehazovačku. 

Pavel Neškudla dostal vlasy po Duchoslavovi z Rafťáků. 

Když jsme se dozvěděli, že budeme vytvářet uši, začali jsme studovat zajíci a králíky. 

Odlili jsme hlavu. 

Panu Krobotovi to drželo. 

Nejvíce času jsem strávila s Václavem Neužilem. 

Ten se musel oholit. 

Já jsem vytvářela tupé, které měl na hlavě, těch jsme měli 14, měl různé etapy stárnutí. 

Já jsem strávila 230 hodin výrobou paruk. 

Český lev, pátého března na ČT 1. Pokračujeme zprávami, bylo čtvrt na osm, dobré ráno. 

Epidemie koronaviru v Česku dále zpomaluje. 

Za včerejšek laboratoře odhalily téměř 19 500 nových případů COVID-19. Je to přibližně o 10 000 méně než před týdnem. 

Hospitalizovaných s nákazou poprvé za tři týdny ubylo na 3700. Nejvýrazněji se koronavirus aktuálně šíří v jihomoravském a 

Moravskoslezském kraji. 

Nejméně potom v kraji karlovarském a v Praze. 

Ministr financí Zbyněk Stanjura by měl odpoledne zveřejnit výsledky auditu nákladů na mediální servis své předchůdkyně 

Aleny Šilerové. 

Rezort pod jejím vedením najal fotografa a kameramana, jejichž prací byla výroba snímků a videí na sociální sítě tehdejší 

vicepremiérky. 

Stát za to zaplatil přibližně 2 miliony korun. 

Šilerová se hájí tím, že materiály sloužily k propagaci ministerstva. 

Evropský parlament projedná jak zabránit sledování novinářů a aktivistů vládními orgány. 
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Reaguje na nedávnou kauzu s izraelskými špionážním programem, ten podle odborníků sloužil ke sledování kritiků polské 

vládní strany Právo a spravedlnost. 

Na programu europoslanců je také otázka, jak zlepšit léčbu rakoviny v EU. 

Speciální výbor doporučil větší přeshraniční spolupráci, třeba při testování léků. 

Itálie na rozdíl od řady evropských zemí zpřísňuje některá epidemická opatření. 

Lidé starší 50 let budou na pracovišti muset prokazovat, že jsou očkovaní nebo nedávno prodělali COVID-19. Pro Italy tohoto 

věku je vakcinace povinná. 

Pokud pravidlo nesplní, hrozí jim pokuta zhruba dva a půl 1000 korun. 

Já přidám počasí, pěkné ráno. 

Dnes bude na obloze převažovat hodně mraků, nejčastěji zataženo až oblačno, polojasno a obloha může být krátce a 

přechodně. 

Místy počítejme s deštěm nebo přeháňkami. 

Teploty vystoupí na pět až 10 stupňů Celsia, na horách bude + jeden °C. 

V polohách nad 900 m výše se mohou objevovat sněhové vločky. 

Vítr bude foukat od jihozápadu, pozvolna bude během dne zesilovat. 

Bio předpověď dvojka, jen v Čechách středních a severozápadních jednička, zátěž mírná. 

Pohled na další dny, zítra ze začátku místy polojasno, od západu se zatáhne, přidá se déšť, v polohách nad 500 m může 

začátku sněžit. 

Teploty vysoké, šest až 11 °C, pozdě odpoledne až večer. 

Během čtvrtka bude foukat silný vítr, na jižní Moravě může být až 15 °C, jinak devět až 13 °C, k tomu dále občasný déšť nebo 

přeháňky. 

Večer na horách srážky sněhové. 

Přeháňkové počasí bude pokračovat v dalších dnech, o víkendu a na začátku příštího týdne teploty v nížinách hodně vysoké. 

Většinou kolem sedmi nebo osmi °C. 

Tolik počasí, pěkný den. 

Ukrajinský prezident Zelenskyj vyhlásil zítřek dnem jednoty. 

Středu označují některá média jako den, kdy by mohla začít ruská invaze na Ukrajinu. 

Na budovách ve všech ukrajinských obcích má být vyvěšena vlajka, v 10 hodin ráno místního času má také zazní hymna. 

Jaká je teď situace na Ukrajině? 

To zjišťuje náš zpravodaj Jakub Santo. 

Zdravíme do Kyjeva, ne hned zůstaňme u hypotézy. 

V tuto chvíli, co všechno svědčí pro to, že by se tak mělo stát? 

Co naopak tuto teorii o invazi vyvrací? 

Dobré ráno. 

Na mé straně hranice tomu nasvědčuje všechno a nic. 

Všechno v tom smyslu, že na hranicích Ukrajiny ze severu, z východu, zároveň částečně z oblastí podněsterské republiky, kde 

má Rusko své údajně mírotvornému jednotky, je podle Ukrajinců 150 000 vojáků, což je zcela nevídaná koncentrace vojsk v 

okolí Ukrajiny. 

Zároveň probíhá cvičení, jakkoliv Moskva označila některá za ukončená, třeba na území Běloruska je 30 000 ruských vojáků, 

což je vůbec nejvíce vojáků historii Ruska poté, co se rozpadl Sovětský svaz v roce 91. To všechno naznačuje tomu, že hrozba 

Ukrajině vojenská je velmi vysoká. 
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Na druhou stranu, na mé straně hranice tomu nenasvědčuje nic. 

Ukrajinské jednotky v těch oblastech, kde by se mohlo předpokládat větší nebo menší vpád ruských vojsk, je vysoká bojová 

pohotovost. 

Zároveň Ukrajinci tvrdí, že v nějaké formě válečného konfliktu jsou od roku 2014, krátce poté, co na Náměstí Nezávislosti 

proběhl krvavý začátek revoluce, která svrhla prezidenta Janukovyče, který zde udržoval pro moskevský kurz. 

Začal kurz, který je prozápadní. 

O zvýšeném napětí mezi oběma státy se mluví v posledních týdnech především kvůli tomu, že se ozývají Spojené státy, 

spojenci NATO, západní země, které mají údajně informace o chystané invazi. 

Jak to vypadá na linii dotyku? 

Děje se tam něco jiného, než se dělo od roku 2014, kdy tam docházelo k určitým přestřelkám a incidentům? 

Stupňuje se počet incidentů? 

Ještě k tomu doplním jednu důležitou věc. 

Co se týká linie dotyku, to není hranice mezi Ruskem a Ukrajinou, případně mezi Ukrajinou a Běloruskem, ale pouze linie 

řekněme neurčená, jakási frontová linie, mezi Moskvou silně podporovanými a řízenými a posilovanými proruskými separatisty 

na Donbase a ukrajinskými ozbrojenými silami. 

Na této linii dochází ke konfliktům. 

Různé přestřelky, ať už občasné ostřelování granáty, případně přestřelky ostřelovačů, k tomu dochází každý týden. 

Je tam několik incidentů, jednou za čas tam umírají lidé na obou stranách, ale podle těch zpráv, které jsou k dispozici, ani 

velká koncentrace ruských sil v oblasti zatím nezapříčinila nějaké navýšení těchto incidentů. 

Jakkoliv se mluví v těch několika různých hypotetických scénářích, že právě tudy přes tyto dvě vzbouřenecké republiky by 

mohlo dojít k jednomu z nástupů ruských sil, ale teď je situace částečně klidná, ale narušovaná občasnými přestřelkami. 

Druhá otázka by měla směřovat na Karla Rožánka, ona padne, za hodinu v našem vysílání, nicméně i tebe se zeptám, jakou roli 

může hrát rozhodování ruských poslanců, kteří mají posoudit dvě výzvy k uznání nezávislosti právě těch povstaleckých 

lidových republik v Donbasu? 

Řekněme si upřímně, že to co se děje v Dumě, je bezpochyby zcela koordinováno Kremlem. 

Pokud dojde k tomu, že poslanci jednotlivých frakcí, poslanci té strany Jednotné Rusko, která tady je největší poslaneckou 

skupinou v Dumě, která je součástí té Věrušky, abych to dopověděl, tato strana zatím byla celkem rezervovaná k tomu, aby 

vyzvala prezidenta, aby tato dvě území byla de facto oficiálně de iure, podle ruských zákonů, anektována, byla zdrženlivá. 

Pokud k tomu dojde, bude to bezpochyby koordinováno s Kremlem. 

Znamenalo by to, že je to jedním z cílů ruské zahraniční politiky a vůbec celého toho prosazování poměrně agresivními 

prostředky ruského vlivu v zahraničí. 

Mluví se o tom, že Moskva usiluje také o to, aby svět de iure uznal de facto opozici Krymu, s čímž Ukrajina nesouhlasí. 

Na její straně je také mezinárodní společenství. 

Během rázného projevu prezident Zelenskyj i mluvil o tom, že obě vzbouřenecká území se vrátí nazpět kontrolu Kyjeva, 

jakkoliv mluvil o tom, že by k tomu mělo dojít pouze diplomatickými prostředky. 

Zpátky k tomu dění v Kyjevě. 

Toto město opouští řada diplomatů, americká ambasáda se vyklízí. 

Zaznívají výzvy, aby lidé na Ukrajinu nebo na Bělorusko nejezdili. 

Této výzvy neuposlechl primátor Prahy Zdeněk Hřib, který by měl dnes dorazit do Kyjeva na návštěvu, měl by jednat s tamním 

primátorem. 

Opravdu nešlo cestu zrušit? 

Změní se alespoň nějakým způsobem program od závislosti na aktuálním vývoji? 

Je naopak otázkou, zda skutečně je tady tak vysoká hrozba, aby bylo nutné diplomaty odvážet. 
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Zdaleka ne všechny země vyklízejí své ambasády, česká ambasáda zůstává i nadále otevřená, na rozdíl od americké, která 

konzulární potřeby, veškerou práci, kterou má k dispozici ve prospěch amerických občanů na území Ukrajiny přesouvá na 

západ do Lvova. 

Je otázka, do jaké míry je to záležitost širší diplomatické hry ze strany Washingtonu, ze strany západních zemí. 

Tady v Kyjevě žádný exodus neprobíhá. 

Toto město má 3 miliony obyvatel. 

Co můžeme posoudit na palubě letadla, na kterém byl pražský primátor, byla obsazena takřka všechna místa. 

Řada jednotlivých linek se posiluje, včetně linek ČSA, aby Ukrajinci žijící v zahraničí se mohli vrátit na Ukrajinu. 

K žádnému exodu nedochází. 

Vzhledem k té současné situaci, přímo tady v Kyjevě, na většině území Ukrajiny, která je zcela mírová, podle všeho zcela 

bezpečná, asi nebylo důvodem, aby pražský primátor zrušil svojí cestu. 

Já doplním, že jeho jednání s Kličkem, bývalým boxerem, který je primátorem Kyjeva, bude doplněna o přítomnost primátora 

Varšavy. 

Je to iniciativa organizace, nebo širšího sdružení, tzv. svobodných měst. 

Myslím si, že minimálně pro Ukrajince jako takové jsou takové návštěvy, včetně včerejší návštěvy německého kancléře, jsou 

vzpruhou v období, kdy panují obavy z toho, co Rusko podnikne. 

Dodává náš spolupracovník, zpravodaj Jakub Santo. 

Zatím děkujeme, zdravíme do Kyjeva. 

Na shledanou. 

Díky a hezký den. 

Kolony se aktuálně tvoří na D1 před Brnem směrem z Vyškova, začínají na km 209, končí na km 203. Problémy jsou u Starého 

Bydžova na Královéhradecku, kde se stala nehoda. 

Pozor na namrzající vozovky, stala se na nich řada nehod, hlavně v západní polovině Čech, aktuálně třeba se došetřuje nehoda 

na Rakovnicku, je to silnice 227. Klouže silnice 222 na Mladoboleslavsku, nebo silnice třetí třídy mezi Dolní Líšnicí a 

Bohosticemi na Příbramsku. 

Dobré ráno u počasí. 

Na východě republiky polojasná obloha, jinak je většinou zataženo. 

Oblačno nebo zataženo by mělo převažovat po většinu dnešního dne. 

Musíme počítat místy s deštěm nebo přeháňkami. 

O něco méně by mělo pršet na východě Česka. 

V polohách nad 900 m výše bude sněžit, teploty vystoupí odpoledne na pět až 10 °C. 

Na horách bude nejčastěji + jeden °C. 

Ještě pohled na radar, srážky přicházejí od západu až jihozápadu, jedno pásmo deště je v Čechách. 

Občasný déšť se objevuje také na Moravě. 

Tolik počasí, pěkný den. 

Pokračujeme zprávami. 

Je přesně půl osmé. 

Dobré ráno. 

Generální tajemník OSN Antonio Guterres promile osobně s ministry zahraničí Ruska a Ukrajiny. 

Vyjádřil vážné znepokojení kvůli zvýšenému napětí mezi oběma zeměmi. 

Svět podle něj nesmí přijmout ani pouhou možnost, že by v Evropě vypukl rozsáhlý vojenský konflikt. 
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Naopak uvítal, že diplomatická jednání stále pokračují. 

Diplomacii nemůže nahradit žádná jiná možnost. 

Všechny problémy všech ně těch nejhůře řešitelných se mohou a musí řešit v diplomatickém rámci. 

Ochranu spotřebitelů pro případ krachu dalších dodavatelů energií projedná s představiteli Energetického regulačního úřadu 

ministr průmyslu Jozef Síkela, který dříve uvedl, že chce zlepšit dohled nad energetickým trhem a reagoval na loňský případ se 

společností Bohemia Energy, která ukončila dodávku téměř milionu klientů. 

Síkela kritizoval regulační úřad za to, že situaci nezabrání. 

Nevyloučil ani personální změny v instituci. 

To je to, čemu musíme zabránit do budoucna. 

To je to, co se nesmí opakovat. 

Že někdo prodává na trhu dlouhodobé smlouvy, ale když je to pro něj nevýhodné anebo se trh pohne proti němu, tak řekne, 

že to není jeho problém, to je váš problém případně problém státu, vyřešte si ho. 

Předseda hnutí STAN Jan Farský se na začátku sněmovní schůze vzdá poslaneckého mandátu kvůli půlroční stáži ve Spojených 

státech. 

Tu chtěl původně absolvovat současně s výkonem funkce. 

Po kritice z řad koaličních partnerů a opozice a po výzvě předsednictva Starostů a nezávislých se rozhodl na post rezignovat. 

Podle jeho vyjádření v pořadu interview ČT 24 hrály roli v rozhodnutí rodinné důvody. 

Farský byl poslancem 11 let. 

V dolní komoře ho má nahradit ředitelka libereckého divadla F. X. 

Šaldy. 

Nechal jsem se opít tím, že koalice 108 členů je koalice, kde jeden poslanec nebude chybět. 

Budu si prohlížet zkušenosti, znalosti, získám kompetenci, kterou má málokdo v ČR a budu i parlamentu do budoucna 

prospěšný. 

Spletl jsem se. 

Ukázalo se, že ta kombinace dohromady nejde. 

Kanadský premiér poprvé využije zákon o nouzovém stavu. 

Vládě a policii dá pravomoci, se kterými mohou snáze potlačit protesty odpůrců protiepidemických opatření. 

Ti už třetím týdnem blokují silnice centra měst. 

Podle Justina Trudeaua není možnost, aby se konaly nelegální akce. 

Policie získá více nástrojů, jak obnovit pořádek na místech, kde veřejná shromáždění mohou přerůst v nelegální a nebezpečný 

činnosti typu blokády. 

Mezi tyto nástroje patří možnost žádat pokutu nebo uvěznění. 

Zprávy doplní sport. 

Hezké ráno. 

Ester Ledecká olympijskou medaili ve sjezdu nezískala. 

Česká reprezentantka byla na sjezdovce průběžně nejrychlejší, ale potom jí podjely lyže v jedné z branek. 

Přetočila se a závod dokončila s velkou ztrátu na 27. místě. 

Vyhrála mistryně světa Colin Suterová. 

Porazila o 0,16 vteřin Italku Sofie Goggiovou Myslela jsem si, že jedu dobrou stopu a měl jsem dobrou nájezdovou rychlost. 

Potom se to nějak kouslo a zamáčklo mě to. 
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Bohužel jsem nebyla schopná to udržet. 

Musím tu ještě analyzovat s trenéry, aby se to příště nestalo. 

Mrzí mě to hlavně kvůli všem lidem, kteří kvůli mně vstávali. 

Omlouvám se. 

Prostě se to nepovedlo. 

To je spor. 

V 9:30 rozehrají čeští hokejisté předkolo playoff olympijského turnaje proti Švýcarsku a postup už vybojovali Slováci, kteří se 

do vedení dostali ve 12. minutě, když do branky propadla střela Libora Hudáčka. 

Na jeho trefu navázal ještě Cehlárik a Kryštof. 

Po dalším gólu, o který se postaral Marek hry Vít, vyhráli hokejisté Slovenska 4:0 a postoupili do čtvrtfinále proti Spojeným 

státům. 

Prošli také Dánové po vítězství 3:2 nad Lotyšskem a dalšími soupeři budou Rusové. 

Zlatou medaili v big airu obhájila Rakušanka. 

Na hrách v Pekingu vyhrál až posledním pokusem. 

Finále big airu má staronovou vítězku. 

A na Gaserová obhájila zlato z Pchjongčchangu, ale ve finále před závěrečným skokem ztrácela na hlavní favoritku. 

Rakouská závodnice se nechala to nejlepší na závěr. 

V poslední jízdě předvedla nový trik. 

Cap double cork 1200. Druhý cenný kov z Pekingu předala Novozélanďanka. 

Třetí skončila nejmladší Japonska medailistka ze zimních her, teprve sedmnáctiletá Mumuraseová. 

Ve slopestylu vyhrála Švýcarka. 

Po bronzu by big airu získal druhou medaili. 

Při prvním startu zlomila lži a upadla. 

Rozhodla druhá bezchybná jízda mezi překážkami s povedenými skoky, za kterou získal 86,56. Druhý cenný kov z domácí 

olympiády získala také Guová, které chybělo 0,33 bodů. 

Třetí byla Estonka. 

Už více než půl roku funguje v Praze projekt s názvem Bez grafity. 

Za tu dobu eviduje na 300 oznámení a zmizely třeba výkony sprejerů zčásti novoměstských hradeb. 

Jaká místa sprejery nejvíce přitahují a jak aplikace bez graffiti funguje? 

To zjišťuje Lada Kolovratová. 

Zdravím tě. 

Jak moc sprajeři poničily tuto část města? 

Novoměstské hradby jsou zařazené mezi částí UNESCO. 

Zdi jsou přitahovány jako magnet. 

Pospojované jsou rozsáhlé plochy no městských hradeb. 

Část se podařilo vyčistit. 

Dobré ráno. 

Dobré ráno. 

Novoměstské hradby jsou významnou pražskou památkou. 
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Pojďme si na začátku říci o jejich historii. 

Základní kámen novoměstských hradeb byl položen samotným králem Karlem čtvrtým ve 14. století. 

Tyto hradby dosahují celkové délky 620 m. 

Primárním a materiálem, ze kterého byli vy, byla břidlice. 

V tuto chvíli jsou hradby součástí národního památkového dědictví. 

Co se týče zajímavosti ohledně výstavby, tak výstavba těchto hradeb trvala přibližně dva roky. 

Každý den se tam účastnilo 100 povozů s koňmi a koně se minimálně třikrát otočili, aby se navezlo hodně kamení, vápna a 

písku. 

Když se na ty počmárané hradby díváme, je to velmi tristní pohled, ale vy jste se do toho pustili a 1. 90 m hradeb jste vyčistili. 

My to za chvíli uvidíme. 

Podíváme se do nižší části hradeb. 

Jak složité je čištění graffiti na těchto hradbách? 

Samozřejmě, když se podíváte na ten terén, jedná se o velmi špatně přístupný terén. 

1. 90 m představovalo asi 200 m čtverečních a čistili jsme to necelé dva týdny. 

Samotnému čištění předcházel náročný proces z hlediska získání povolení od památkového ústavu. 

Jak to je náročné a co všechno musel předcházet? 

Bylo potřeba zpracovat kompletní pasportizaci, kde byl návrh metod a postupů, kterými budou grafity odstraněny. 

Následně povrchy budou natřené speciálním nátěrem proti graffiti. 

Příprava může dosahovat stejného období jako čištění. 

Vy jste zmínil ten anti-graffiti nátěr. 

Jak funguje? 

Aplikuje se na očištěný povrch ve dvou vrstvách a třetí vrstva tvoří jakousi membránu, aby se pigment z barvy nedostal do 

povrchu fasády. 

Aby následně bylo možné povrchy čistit horkou párou nebo tryskáním vodou. 

Jak dlouho vám bude přibližně trvat vyčistit celé novoměstské hradby? 

Jak vidíte, délka, která zbývá, je 550 m. 

Předpokládáme, že dočištěno to bude v několika měsících. 

Záleží na klimatických podmínkách. 

Odhadujeme, že část prací bude započata letos a dokončeno to bude během příštího roku. 

Už můžeme vidět rozdíl, tedy prvních vytištěných 90 m a pomyslnou hra, kde ještě novoměstské hradby vyčištěné nejsou. 

Liší se technologie čištění u jednotlivých pražských památek? 

Je to jiné tady a jiné na Karlově mostě? 

Záleží na povrchu, proto se dělají pasporty pro památkáře a nechávají se schvaloval. 

Existují materiály jako kameny, cihly, pískovce. 

Každý materiál a povrch představuje odlišný způsob odstraňování grafity. 

Vy jste v létě spustili program bez graffiti. 

Jak funguje? 

Byl spuštěn ve spolupráci s hlavním městem Prahou je určen na nahlášení graffiti z objektů Hlavního města Prahy, kterých je 

asi 1500. Aplikace bez graffiti je k dispozici v rámci Google Play a App Store. 
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Občané si to mohou stáhnout a nahlásit prostřednictvím aplikace podněty. 

Hlášení je jednoduché. 

Spočívá v tom, že občané si najdou samozřejmě objekt, kde je graffiti. 

Našeptávač obsahuje konkrétní adresy Hlavního města Prahy. 

Vloží fotografii a GPS. 

Vše se pošle na dispečink a my se tím požadavkem zabývám. 

Kolik takových podnětů jste dostali a co vám nejčastěji občané hlásí? 

Za první půlrok tohoto programu, který byl spuštěn na přelomu června a července, evidujeme přibližně 300 podnětů. 

Bavíme se zejména o 50 podnětech, které se týkají objektů Hlavního města Prahy a o které se staráme. 

Podněty, které se týkaly hlavního města, byly přeposlány na městské části. 

Část se týká také objektů soukromém vlastnictví. 

Jaké objekty to například jsou? 

Které se podařilo vyčistit od graffiti? 

V minulém roce jsme od graffiti vyčistili objekty na Praze 14 na Černém Mostě, ve Stodůlkách, Vysočanech a celou řadu 

objektů v rámci památkové rezervace. 

Byly to objekty zejména v centru u Občanské plovárny, v ulici Celetné, Michalské. 

Děkuji. 

Ve vysílání je s námi radní Hlavního města Prahy Jan Chabr. 

Dobré ráno. 

Dobré ráno. 

Které pražské objekty jsou sprejery přitahovány nejvíce? 

Téměř všechny. 

Jedná se samozřejmě o místa v historickém centru Prahy, jedná se o dopravní prostředky a potom se jedná také méně 

frekventovaná místa, jako jsou různé pražské obchody, hradby, ploty, zdi. 

Existují v Praze nějaké legální plochy, kde se mohou sprajeři vyřádit? 

Existují v Praze legální plochy a my se je snažíme prezentovat s městskými částmi. 

Ideální je z si ve vyhledávači legální plochy grafity Praha. 

Když pojedete cyklostezkou na Zbraslav, tak je tady několik objektů vymezeno na grafity. 

Dále to je na městské části Praze 10, na městské části Praze 11 a jsou to právě přímo tyto různé podchody nebo veřejná 

prostranství se zdí, která nemají památkovou hodnotu. 

Pojďme k památkám, jako jsou hrad. 

Jaké postihy hrozí sprajerům? 

Je to chráněno přestupkovým a trestním zákonem. 

Je to trestný čin respektive přestupek poškození cizí věci a bude záležet na míře a rozsahu daného činu jedince a také na to, 

jestli už danou činnost dělal. 

Jestli to je recidiva nebo ne. 

Pakliže došlo k mimořádnému poškození věci, může se jednat také o trestný čin. 

Co vedlo k tomu anti-graffiti programu? 

Občané hlavního města Prahy si často stěžovali na to, že některý z městských objektů je poškozený nebo počmáraný grafity a 

jsou to plochy, které by počmárané být neměly. 
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My jsme na to v centru potřebovali pružně reagovat. 

Antigraffiti program jsme udělali kvůli rychlosti a efektivnosti boje proti grafity, abychom nemuseli čekat, než vysoutěžíme 

dodavatele. 

Některé městské části jako Praha jedna, dva, tři, šest mají svoje vlastní programy proti grafity. 

Viz nimi spolupracujete? 

Spolupracujeme s nimi. 

Je to o to, že velkou část nemovitostí má na území těchto městských částí magistrát. 

Službu bychom rádi nabídli, aby toho využili také oni. 

Děkuji za rozhovor a připomínám, že program bez graffiti je velmi úspěšný. 

Řada občanů dává své podněty magistrátu a bližší informace o samotné aplikaci najdete na stránkách magistrátu nebo na 

stránkách technologie Hlavního města Prahy. 

7:47. Nabízím přehled dnešních očekávaných událostí. 

Polský ministr zahraničí bude jako aktuální předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jednat se zástupci 

Ruska. 

Na dnešek je naplánovaná schůze OBSE, kterou svolala krajina a žádá po Moskvě viz, proč pořádá za hranicemi tak rozsáhlé 

vojenské manévry. 

Odvolává se na mezinárodní dokument, podle nichž by Rusko mělo zajistit transparentní chování své armády. 

Ruský soud se začne zabývat novým obviněním vzneseným proti opozičnímu vůdci Alexeji Navalnému. 

Podle obžaloby se dopustil pohrdání soudem a zpronevěry. 

Žalobci., že použil k osobním účelům stovky milionů rublů přenesením do různých fondů. 

Hrozí mu až desetiletý trest. 

Německá parlamentní frakce CDU-CSU se plánuje zvolit nového předsedu. 

Stát by se jím měl lídr křesťansko-demokratické unie Fridrich Merz. 

Nahradit by měl dlouholetého spolupracovníka dřívějšího předsedy CDU Armina Lascheta, který se na podzim neúspěšně 

ucházel o funkci kancléře. 

Akordeonista Novák zahájí hudební festival Věčná naděje. 

Představí díla terezínských skladatelů. 

Horáka doprovodí orchestr Pražské konzervatoře. 

Povede ho Iwasaki. 

Zazní studie pro smyčce. 

Já přidám pozvánku k olympijskému vysílání ČT sport. 

Už teď můžete sledovat biatlonovou štafetu mužů na čtyřikrát 7,5 km. 

Česko reprezentuje Michal Krčmář, Adamec, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Kroc. 

Závod začal před čtvrt hodinou. 

Čeští hokejisté se podruhé během pěti dní utkají na zimních hrách v Pekingu se Švýcarskem, které porazily v základní skupině 

2:1 po samostatných nájezdech. 

Vítěz dnešního předkola postup do čtvrtfinále proti Finsku, zatímco poražený pojede domů. 

Přímý přenos začíná v 9:30. Do akce půjdou v devět hodin také čeští sdruženáři. 

Portyk, Pažout, Daněk, Vytrvat. 

Čeká je závod na velkém můstku. 



  

Přehled zpráv  122 

Odpoledne se v krátkém programu žen představí krasobruslařka Eliška Březinová a bobisté Dominik Dvořák a Jakub Nosek se 

budou snažit v závěrečných dvou jízdách vylepšit 12. místo. 

Já přidám počasí. 

Dobré ráno. 

Dnes bude zataženo až oblačno. 

Krátce může být pole. 

Přidají se postupně přehání. 

Kina 900 m by mělo sněžit. 

Teploty budou pět až 10 °C. 

V 1000 metrech bude jeden stupeň. 

Vítr bude foukat od jihozápadu zpočátku roce klesla. 

Postupně během dne bude zesilovat. 

Teď už počasí v jednotlivých regionech. 

V Praze po ránu dešti. 

Hodně mraků ještě v první polovině dne. 

Postupně oblačnosti bude ubývat. 

Teploty odpoledne sedm až devět °C. 

Také na Plzeňsku by mělo pršet hlavně ráno a dopoledne. 

Potom už ne. 

Teploty budou pět až 10 °C. 

Hodně mraků zůstane na Liberecku. 

Po ránu může padat déšť se sněhem. 

Postupně by mělo spíše pršet a teploty budou odpoledne kolem šesti °C. 

Na jižní Moravě bude více přeháněk večer a po ránu spíš ojedinělý slabý déšť nebo mrholení. 

Podobné teploty by měly být také na Ostravsku. 

Pravděpodobnost deště a přeháněk je většinou jen docela malá. 

Přechodně může být polojasno. 

Jinak bude nejčastěji oblačno nebo zataženo. 

Tolik počasí a pěkné ráno. 

Odlesňování amazonského pralesa zrychluje. 

Nejnovější satelitní snímky z minulého měsíce ukázaly, že jde o pětinásobnou rychlost oproti lednu 2021. Přesto, že na 

klimatické konferenci byla brazilská delegace jedna z těch, které zastavily odlesňování roku 2030. Během uplynulého měsíce 

zmizelo přibližně 430 km čtverečních pralesa. 

To je území velké asi jako Praha. 

Ročně by tímto tempem mohl zmizet prales o velikosti Moravskoslezského kraje. 

Jde o nejrychlejší tempo odlesňování od začátku monitorování v roce 2015. Přitom prales má nezastupitelnou roli v globálním 

ekosystému. 

Funguje jako pohlcovač oxidu uhličitého z atmosféry. 

Je obrovskou studnicí druhové rozmanitosti. 
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Druhů stromů je na jeho území asi 16 000. Více řekne ředitel školního lesního podniku Mendelovy univerzity. 

Zdravím a dobré ráno pane docente. 

Dobrý den. 

Snad se spojení zlepší. 

Zatím vás neslyšíme úplně zřetelně. 

První otázka. 

Co je hlavním důvodem odlesňování? 

Jde převážně o těžbu samotnou anebo o uvolnění místa pro zemědělství. 

Je to souběh faktorů. 

První řadě jde samozřejmě o těžbu cenného dřeva. 

Jde o to dostat se ke zdrojům nerostných surovin a potom i to politik. 

Jde o to nabídnout velkému množství chudých lidí nějakou perspektivu k přežití. 

Zdůrazňuji slovo přežití. 

Ti lidé, kteří pálí prales, kultivují půdu, to je vlastně ta nejchudší část obyvatelstva. 

Jakou souvislost mají lesní plantáže s následnými lesními požáry? 

Ono je to tak, že se vytěží cenné stromy, jako to ukazujete na snímcích. 

Vytěží se cenné dřevo, potom se prales vypálí a půda se kultivuje. 

Tady je potřeba říct to zásadní. 

Zásadní rozdíl mezi pralesem a naším lesem. 

V tropickém lese 99 % živin je v kmenech, v té obrovské zelené maso. 

Jenže u nás je větší množství uloženo v půdě. 

V severských lesích je dominantní část živin uložena v trávě. 

Takže když vykácíme prales, popel je bohatý na živiny, ale za dva až tři roky po kultivaci, když se tam vysadí třeba sója, tak se 

živiny vyčerpají. 

Prales totiž točí živiny, neukládá je. 

Proto jsou ty půdy nevyuživatelné a musí se nechat zarůst jako savany a využívají se k pastvě. 

Tím mizí také možnost regenerace původního lesa. 

Loni na klimatické konferenci se také Brazílie zavázala k tomu, že odlesňování skončí do roku 2030. Teď v lednu bylo 

nejrychlejší tempo odlesňování. 

Jde to dohromady? 

Snaží se Brazílie zrychlit těžbu do roku 2030 tak, aby do té doby vytěžila co nejvíce? 

Nejsem politik, tak si to mohu dovolit. 

Slibem nezarmoutíš. 

Bolsonaro bude chtít být zvolen znovu a potřebuje silnou podporu ze zahraničí, protože Brazílie je hospodářsky ve velmi 

špatném stavu. 

Čili není důvod to neslíbit. 

To je jedna věc. 

Konference definovala, že se zastaví odlesnění. 

Tím si myslí, že se zastaví úbytek půdy, na které roste les. 
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Potom je to otázka definice lesa. 

Vágní definice umožňuje vytěžit prales a místo něho zasadit plantáže dřevin. 

To je dramatický rozdíl. 

Něco jiného je to v našem mírném pásmu, kde rozdíl není tak brutální. 

V tropech místa pralesa máme třeba na jeden ha 1000 druhů stromů, u nás asi 10, ale tam potom když zasadíte 

jednodruhovou plantáž, je to mnohem horší degradace. 

Ale zato pod rouškou slibu udělat. 

Jaké globální dopady by mělo, kdyby pokračovala rychlost odlesňování současným tempem? 

Samozřejmě jsme zmiňovali na úvod, že Amazonie má vliv na ekosystém celé planety. 

Nejen Amazonie. 

Nesmíme na to zapomínat. 

Společensky jsme obětovali pralesy v Indonésii. 

Větší část z nich je vytěžena a pěstuje se tam palma olejná. 

To není případ Jižní Ameriky. 

Samozřejmě klíčový prvek pralesů nejsou zelené plíce světa, to je mýtus. 

Cyklus kyslíku a uhlíku je do jisté míry uzavřený. 

Klíčová věc je samozřejmě biodiverzita. 

Jsou to neznámé zdroje pro léčiva a potom hlavně je cenný příspěvek pro lesů ve fungování pohybu vzdušných mas na 

zeměkouli. 

Tropické lesy jsou jako veliká pumpa, která produkuje velké množství teplé vody. 

Pára, která z nich stoupá, je teplá a pomáhá rozpohybovat vzdušné proudění, které jde západním směrem podél rovníku na 

celé planetě a na severní a jižní polokouli jakoby odbočuje k severu a zhruba mezi obratníky 37. obratníkem se vyprší, čili 

kdyby toto pumpl přestala fungovat, nohy si představit, co by se stalo. 

Změnilo by to proudění vody v oceánu. 

Myslím si, že to je mnohem větší problém než ty další. 

Na závěr ještě. 

Co se s tím dá dělat, jaké má světové společenství možnosti tlačit na Brazil, aby zpomalila tempo odlesňování? 

Tlačit. 

To je otázka. 

Lidé, kteří pálí a kácí v pralese, řeší, jestli budu mít druhý den jídlo. 

Jsou v jiné situaci, než my si dovedeme představit. 

My se máme dobře a podepisujeme petice. 

Myslím si, že v první řadě je to o dlouhodobé pomoci. 

Odpuštění dluhů s nějakým závazky, ale pomoc musí být strašně masivní, protože tam nepomáháme 5 milionům lidí, ale 

mnohem větším množství. 

Brazílie má 160 milionů obyvatel. 

Nechci nadhodnocovat podepsalo deklaraci. 

Čili jde o to pomáhat a investovat do vzdělání a moderních technologií. 

To je dlouhodobý proces. 

Vláda musí vnímat že svět má zájem tam něco změní. 
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My jsme si tady všechny lesy zničily. 

Všechno to jsou sekundární lesy. 

My to bereme tak, že máme moderní Evropu, přitom chceme po zemích, aby neničili něco, co nám funguje na dálku a přináší 

nám to nepřímý efekt. 

Mezinárodní společenství se musí domluvit a masově pomoci. 

Nevidím v tom jinou cestu. 

Tomáš Vrška, ředitel školního lesního podniku Mendelovy univerzity Křtiny. 

Děkujeme a na shledanou. 

Nemáte zač, na shledanou. 

Asi 10 minut se zdržíte na D1 před Brnem směrem z Vyškova. 

Fronty začínají na km 209 a problémy jsou také na silnici 324 u Starého Bydžova směrem na Nový Bydžov. 

Je tam nehoda. 

V Praze jsou kolony na východní části Pražského okruhu. 

Začínají na Černém Mostě a končí před Lanovým mostem. 

Já přidám počasí. 

Dobré ráno. 

Dnes bude převažovat zataženo a polojasná obloha může být jen krátce a přechodně. 

Místy se přidá déšť nebo přeháňky. 

Nad 900 m výš by mělo sněžit. 

Teploty budou od pěti do 10 stupňů a na horách bude nejčastěji kolem + jednoho. 

Vítr bude foukat od jihozápadu. 

Ještě pohled, kde teď prší. 

Ministerstvo zahraničí doporučilo Běloruska, aby okamžitě opustili zemi. 

O situaci ve východní Evropě bude jednat německý kancléř a ruský prezident. 

Během dneška zřejmě dojde k výměně části vedení ČD, včetně šéfa Ivana Bednárika. 

Podle serveru z dopravy CZ na své posty rezignuj také členové představenstva Václav Nebeský a Petr Pavelec, který je 

zodpovědný za majetek a finance. 

Změny ve vedení státního dopravce by měl dopoledne vysvětlit ministr dopravy Martin Kupka. 

Plně očkovaní lidé a ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech COVID-19, se ode dneška nemusí při návratu do Česka řídit tzv. 

mapu cestovatele. 

Do země mohou vstoupit bez omezení stejně jako děti do 12 let. 

Cizinců se usnadnění netýká. 

U neočkovaných se potom podmínky návratu liší u cest ze zemí s EU. 

Ruská Státní duma má rozhodnout o dvou návrzích na uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny. 

První z nich počítá, že poslanci ihned odešlu prezidentovi Vladimirovi Putinovi příslušnou rezoluci. 

Druhý předpoklad a další postup. 

S ruskou hlavou státu bude jednat německý kancléř Olaf Scholz. 

Očekává od Kremlu jasné kroky, které povedou ke snížení napětí na rusko-ukrajinských hranicích. 

Američtí diplomaté opustili Kyjev. 
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Většina odjela domů. 

Ti, kteří zůstali, se přesunuli do Lvova na západě země. 

Jde o geografickou polohu. 

Dovolí to vyšší míru ochrany než jiná místa. 

Spojené státy varují, že invaze může vypuknout každým dnem. 

Důrazně doporučují občanům okamžitý odjezd z Ukrajiny. 

Nebudu jmenovat žádné datum. 

Nemyslím si, že by to bylo dobré. 

Je ale možné, že to Putin začne bez jakéhokoliv varování. 

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov naopak Vladimiru Putinovi řekl, že Moskva podle jeho názoru stále nevyčerpal veškeré 

diplomatické možnosti, aby západ přiměla k přijetí požadavků. 

Mezi ty klíčové patří záruka, že se Ukrajina nikdy nestane členskou zemí NATO. 

Se mi, že naše možnosti ještě nejsou zdaleka vyčerpané, ale neměli by pokračovat donekonečna. 

Naopak ústupky ze strany Ruska očekává německý kancléř Olaf Scholz. 

Dnes jedná v Kremlu. 

Včera přiletěl do Kyjeva, kde ho čekalo několik desítek demonstrantů. 

Na schůzce s ukrajinským lidem Volodymyrem Zelenským slíbil zemi úvěr. 

Ale prohlásil, že vstup Kyjeva do NATO není bezprostředně na pořadu dne. 

Neshodli se ani na plynovodu Nord Stream dva. 

Berlín to velmi neochotně vidí jako součást protiruských sankcí. 

Jsme o členství NATO, které nám garantuje územní integritu a bezpečnost. 

Mezitím pokračují vojenská cvičení Rusů a Bělorusů. 

V Polsku přistály další americké stíhačky F-15 a do Litvy dorazila první část posil, které přislíbilo Německo. ČR je podle 

premiéra Petra Fialy připravena reagovat na žádost Ukrajiny o materiální humanitární pomoc. 

Bavili jsme se o tom, jak je ČR připravená na různé varianty vývoje, ať už se to týká humanitární pomoci, ochrany českých 

občanů nebo případné migrační vlny. 

České velvyslanectví v Kyjevě a generální konzulát ve Lvově budou dále fungovat a případná evakuace diplomatů je 

připravená podle krizového štábu ministerstva zahraničí není nutná. 

Kanadská vláda vyhlásila nouzový stav kvůli blokádám řidičů kamionů podle premiéra využije kabinet mimořádné pravomoci v 

některých regionech po omezenou dobu. 

Rozsáhlé protesty kvůli protiepidemickým opatřením a povinném očkování trvají už třetí týden. 

Nejdůležitější spojnici mezi Kanadou a Spojenými státy blokovali demonstranti týden a bezpečnostní složky na žádost soudu 

protest. 

Justin Trudeau využil zákon o nouzovém stavu, který dává pro potlačení blokád vládě široké pravomoci. 

Vláda označí za bezpečí a ochrání místa infrastruktury, které jsou zásadní pro ekonomiku a pracovní místa. 

Včetně hraničních přechodů a letišť. 

Nedovolím, aby nezákonné činnosti pokračovali. 

Proti využití nouzového zákona se ohradili premiéři některých provincií. 

Podle nich to není nástroj. 

Ontario se chystá zrušit většinu protiepidemických opatření. 
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Není to o to, co se děje v Ottawě. 

Policie dostala do ruky takový nás, který potřebovala. 

Protesty vypukly v lednu. 

Stovky kamionů zablokovaly dopravu v centru velkých měst, zejména v Ottawě. 

Demonstrace původně mířili na požadavek povinného očkování pro řidiče kamionů jedoucích do Spojených států. 

Protestující začali potom požadovat zrušení všech proti koronových restrikcí nebo Denisy vlády Justina Trudeaua. 

Zprávy pokračují sportem. 

Hezké ráno. 

Druhou medaili ke zlatu ze slalomu na snowboardu Ester Ledecká na OH v Pekingu nezískala. 

Ve sjezdu na lyžích chybovala ve spodní polovině trati. 

Závod dokončil s velikou ztrátu. 

Závod byl kvůli větru ve startovní zóně přeložen o půl hodiny. 

Ester Ledecká vyrazila do trati sjezdovky s číslem pět. 

První část jejího vystoupení vypadala nadějně. 

Její mezičasy se ukazovaly v zelené barvě. 

Potom zvolila ale v jedné pasáži riskantní stopu. 

Myslela jsem si, že jedu dobrou stopu. 

Trochu to tam skočil. 

Myslím, že jsem měla dobrou nájezdovou rychlost, ale potom se to kouslo a zamáčkl mě to tam. 

Bohužel jsem nebyla schopná se udržet v tu chvíli. 

Mrzí mě to hlavně kvůli všimli, kteří kvůli mně vstával. 

Omlouvám se. 

Dělala jsem, co se dalo. 

Prostě se to nepovedlo. 

To je sport. 

Česká závodnice ale neminula bránu a pokračovala dále. 

Závod dokončil na 27. místě. 

Za ní se umístila Tereza Nová a Barbora Nováková. 

Skvěle to jelo Italkám. 

Delagová byla za Sofií Goggiovou. 

Italkám ale vypálila rybník Suterová. 

Českým biatlonistům začátek štafetového závodu na čtyři x 7,5 km nevyšel. 

Jakub Štvrtecký vleže minul jeden terč. 

Musel na trestné kolo a Češi se potom zařadili na poslední místo. 

Zbytek závodu sledujte živě na ČT sport. 

Hokejový turnaj mužů pokračuje čtyřmi zápasy předkola playoff. 

Zatímco Češi nastoupí proti Švýcarsku v přímém přenosu ČT sport za hodinu a půl, tak Slováci mají utkání za sebou. 

Zvládli ho úspěšně. 
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Porazili Němce 4:0. Libor Hudáček si svůj první gól v olympijském turnaji schoval na ten správný moment. 

Ve 12. minutě si puk po jeho střele z vrcholku kruhů našel cestu do brány. 

Slováci vedl. 

Ve druhém dějství navíc na trefu bývalého libereckého forvarda navázali během dvou minut nejprve Peter Cehlárik a po něm 

Michal Kryštof. 

Vítězství gólem do prázdné brány pojistil Marek hry vík a Slováci vyhráli nad Německem 4:0. V další fázi vyřazovacích bojů 

budu hrát se Spojenými státy americkými. 

Do čtvrtfinále míří také Dánové, kteří otočili vývoj utkání s Lotyšskem. 

To vedlo, ale pak vyrovnal Jakobsen. 

Během poslední dvacetiminutovky se prosadil Markus Lauridsen. 

Dánsko zvítězilo a prošlo mezi nejlepší osmičku turnaje. 

Vyzve hokejisty z Ruska. 

Zlatou medaili v big airu obhájila Rakušanka Gaserová. 

Finále má staronovou výtisk. 

Anna Gasserová zvládla obhajobu zlaté olympijské medaile z Pchjongčchangu. 

Ve vyrovnaném finále ale ztrácela před závěrečným skokem 0,25 bodů na velkou favoritku. 

Rakouská závodnice si nechala to nejlepší na závěr. 

V poslední jízdě předvedla nový trik. 

Obtížný Cap double cork 1200. Zvítězil s náskokem osm a půl bod. 

Druhý cenný kov z Pekingu předala Novozélanďanka a třetí skončila nejmladší Japonska medailistka ze zimních her, 

sedmnáctiletá. 

Parrot vyhrál boj s rakovinou mízních uzlin a zvítězil ve slopestylu. 

V Pekingu útočil na druhé zlato. 

Kanadský snowboardista zvládl skvěle druhý skok. 

Cap 1800 triple cork. 

Poslední pokus ale zajel na jistotu a bylo z toho nakonec třetí místo. 

Pouze 0,5 bodů za druhým a nejlepší výkon předvedl domácí závodník. 

Před posledním pokusem už slavil titul olympijského šampiona. 

Finále mají za sebou také lyžařky ve slopestylu. 

Soutěž vyhrála Švýcarka a po bronzu big airu získal druhou medaili. 

Matylda Gramaudová nejprve zlomila lyže a pak upadla. 

O první míst u Švýcarky a druhému místu z pekingských her rozhodla druhá bezchybná jízda mezi překážkami s povedenými 

skoky, za kterou získal 86,56 bodů. 

Druhý cenný kov z domácí olympiády získala také Guová. 

Třetí byla vítězka kvalifikace z Estonska.. 

Výjimečný dárek dostal Jaromír Jágr 50. narozeninám. 

Před mnoha lety to všichni brali s nadsázkou, ale Jaromír Jágr si své přání splnil a v 50 letech je aktivním extraligovým hráčem 

svého mateřského Kladna. 

Včera den před svým životním jubileem působil tak, jak ho fanoušci znají. 

S úsměvem na tváři. 
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I když slavím padesátiny, tak se jen udělají obrázky z mých čtyřicátin. 

Za 20 let se nikdo ptát nebude. 

Jaromír Jágr je druhý neproduktivnější hráč NHL. 

Kromě celé řady individuálních úspěchů dosáhl také na dva Stanley Cup. 

Později se stal olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem světa. 

Včera se navíc dočkal neobvyklého uznání v podobě pamětního tisku bankovky s jeho podobou. 

Bankovky. 

Jsem hrozně poctěn, že mohu být součástí této skupiny. 

Zahájili jsme další hodinu dnešního vysílání Studia šest. 

Za chvíli se spojíme živě s olympijským Pekingem. 

S komentátorem ČT sport Robertem Zárubou proberme šance našich hokejistů před osmifinálovým zápasem se Švýcarskem. 

Také ale připomeneme 50. narozeniny legendárního Jaromíra Jágra. 

Do vysílání se přihlásí náš zpravodaj v Moskvě a my probereme nejnovější vývoj v rámci rusko-ukrajinské krize. 

Je vojenský konflikt nevyhnutelný nebo se to dá ještě vyřešit diplomaticky? 

Zeptáme se po půl deváté. 

Zaměříme se na podobu testů v autoškolách. 

Od Nového roku se tam objevily nové otázky. 

Čeho se týkají a co dělá obecně největší problém uchazečům o získání řidičského průkazu? 

Řekne asi v 8:50 Klára Ješinová. 

Teď ale ještě důležité upozornění pro řidiče a cestující MHD v Praze. 

Začala rekonstrukce tramvajové trati na Rašínově nábřeží v úseku Palackého náměstí Výtoň. 

Omezení dopravy budou mít tramvaje i auta. 

Řidiči musí jezdit objízdnou trasou po náplavce. 

A jak to vypadá na místě v ranní špičce? 

To sleduje Petr Kozlíček. 

Zdravím tě a dobré ráno. 

Jaké konkrétní omezení čeká dopravu a na co se lidé musí připravit? 

Hezké ráno. 

Hned na začátek je potřeba zmínit dva termíny. 

První je prvního dubna. 

To je termín, ve kterém by měla kompletně rekonstrukce Rašínova nábřeží a omezení skončí. 

Druhý termín je osmého března. 

To skončí první fáze, která v tuto chvíli umožňuje zjednodušit si cestu od Palackého náměstí jsem směrem k Výtoni. 

To je z toho důvodu, že auta mají možnost objíždět jedním pruhem přes Náplavku. 

Sjedou dolů, je tam dolů směrem k nám. 

Tam je omezení rychlosti na 30 km/h. 

Následně vyjedou tady a pokračují dále. 

Toto omezení ale skončí osmého března. 



  

Přehled zpráv  130 

Auta z druhého směru musí využívat ulice, které jsou za mnou. 

Projíždějí tedy v tuto chvíli jednosměrka my a proplétají se k Palackému náměstí. 

Až skončí uzavírka respektive možnost objezdu přes Náplavku, tak jeden pruh bude veden po Rašínově nábřeží a měl by být 

směrovaný přímo stavbou. 

V tuto chvíli je to drobné ulehčení. 

Pak to bude komplikované stejně jako pro druhý směr. 

Rašínovo nábřeží není úplně nejfrekventovanější místo v Praze. 

Podle Technické správy komunikací tady v roce 2020, což byl samozřejmě pandemický rok, projíždělo zhruba 20 000 aut 

denně a to je čtvrtina toho, co projíždí přes nuselský most. 

Nicméně nuselský most může touto uzávěrkou částečně trpět. 

Lidé, kteří jedou z jihozápadu Prahy a míří do centra nebo na druhou stranu, zvolí cestu přes nuselský most anebo mohou. 

Tam v tu chvíli se doprava zvýší. 

Pojďme se vrátit na Rašínovo nábřeží. 

Uzavírka začala v šest hodin ráno a teď už bude kompletní. 

Od rána tady pracuje 25 dělníků a potom ještě externí firma, která hloubí koleje. 

Je tu skutečně kompletní rekonstrukce. 

Nebylo možné to vyřešit jen jednoduchou opravu. 

Skutečně se musí vzhledem k tomu, že poslední rekonstrukce byla naposledy koncem 70. let, vyhloubit koleje do 70 cm. 

Musí se nahradit novou technologií. 

Proti vibrační, bude méně hlučná. 

Poznají to lidé, kteří tady bydlí. 

Do prvního dubna tu způsobí velké problémy v dopravě. 

Zmínili jsme automobilovou, ale jsou to také tramvaje. 

Tady je vidět, kolika linek se to bude týkat. 

Celkem šest linek. 

Jsou to i důležité linky typu tři, sedm, 17. Mají přesměrované trasy, což je pochopitelné, vznikají dvě nové zastávky a nikde 

není zařízena náhradní doprava. 

Lidé, kteří cestují městskou hromadnou dopravou, by si v tuto chvíli měli podívat na stránky Dopravního podniku podívat se, 

kde skutečně jejich tramvaj končí, začíná a kudy budou moci jezdit. 

Pojďme se podívat ještě na nejzajímavější úsek, který v tuto chvíli komplikuje automobilovou dopravu. 

To je právě tady. 

Z mého pohledu tady bude docházet k zajímavým situacím mezi chodci a automobily. 

Lidský provoz je tady stále zachován. 

Lidé pořád chodí po Rašínově nábřeží a je také zachován provoz na náplavce. 

Koneckonců na náplavce budou zachované farmářské trhy, akorát se posunou více výtoňskému mostu. 

Zůstane tam 1200 m pro dopravu kol a chodců. 

Lidé přechází silnici a kříží se tady s auty, která normálně nejsou. 

Jsem tedy zvědavý, jak se s tím vypořádají, až bude intenzivnější špička. 

Tady po osmé hodině už auto stojí, ale to není na Rašínově nábřeží neobvyklé. 
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A je zde omezený provoz na 30 km/h. 

Řidiči se musí připravit na to, že dole je dynamický radar. 

Radar, který řidičům rovnou ukazuje, jakou rychlostí jedou. 

Skutečně by se měli snažit dodržet 30 km/h. 

Do osmého května řidiči tímto směrem budou moci projíždět ještě po náplavce, po dlažebních kostkách. 

Čeká je romantický pohled na Vltavu. 

Do prvního dubna omezení na Rašínově nábřeží. 

Celá rekonstrukce úseku bude stát 50 milionů korun. 

Hokejový turnaj na OH v Pekingu vstoupil do vyřazovací fáze a Češi ze skupiny nepostoupil rovnou do čtvrtfinále, takže dnes 

je čeká opět tým Švýcarska, který jsme porazili 2:1 po nájezdech. 

Utkání začíná za necelé dvě hodiny a nebude u toho chybět ani Robert Záruba, kterého zdravím do Pekingu. 

Dobré odpoledne do Číny. 

Hezké odpoledne domů. 

Velmi vážně se připravíme na válku. 

To jsou slova trenéra pes, na který mluvil o dnešním zápase. 

Vystihuje to přesně to, co můžeme od duelu se Švýcary čekat? 

Podle toho, co jsme viděli v prvním utkání, určitě. 

Švýcaři budou houževnatí. 

Dobře bruslí, jsou silní v osobních soubojích a věří si. 

V posledních letech zaznamenali několik povzbuzujících výsledků. 

Uhráli po dlouhé době medaili na MS. 

Teď by totéž chtěli uhrát na OH a český hokej i na tu olympijskou medaili čeká už 16 let. 

A na medaili z MS také hodně dlouho. 

Bude tedy malé výročí. 

Oba týmy jsou silně motivované. 

Nevím, jestli sedí přirovnání s válkou, ale hokejisté to tak cítí. 

Jak bude vypadat sestava? 

Mluvilo se o tom, že včerejší trénink vynechal Vladimír Sobotka. 

Je v pořádku? 

Pokud ano, budou další změny v sestavě? 

Dopolední rozbruslení jsem neviděl, protože jsem byl na utkání Slovensko - Německo. 

Vladimír Sobotka byl na ledě a všechno je v pořádku. 

Mluvil jsem s tiskovým mluvčím národního týmu. 

Říkal, že není žádný problém, který by Sobotkovi mohl zabránit ve startu. 

Sobotka by měl být stejná jako při utkání s Ruskem. 

Vladimír Sobotka ve třetím útoku. 

V sestavě také Michal Špaček. 

Takže vlastně úplně stejné složení jako ve vítězném posledním zápase ve skupině. 
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Ani pět gólů proti Rusku neohrozil pozici Šimona Hrubce v bráně? 

To není úplně podstatné. 

Šimon Hrubec chytal výborně předtím v utkání proti Švýcarům. 

Hlavně poprvé v národním týmu zvládl úplně bez problémů nájezdy a to není úplně jednoduché. 

Šimon Hrubec bude muset zvládnout i přísun od Rusů a celkem pět branek, ale pořád je tu vítězný zápas a Šimon Hrubec se 

nenechá rozhodit tím, že dostal větší počet gólů. 

Motivuje ho tu a na jeho sebedůvěře to nenechá stopy. 

Nečekám, že by trenéři nasadili Bartošáka nebo Romana Willa do dnešního utkání. 

Ještě jedno jméno bych chtěl zmínit. 

Roman Červenka dobře zná Švýcary, protože od roku 2016 působí v tamní lize. 

Do jaké míry se dají jeho zkušenosti využít v dnešním zápase? 

Nebo to nehraje žádnou roli? 

Určitě je to důležité, protože má respekt Švýcarů stejně jako Jan Kovář. 

Oba si udělali dobré jméno ve švýcarské lize. 

Roman Červenka měl jet původně nájezd. 

Mám k tomu zajímavou historku, kterou řeknu až na ČT sport. 

Hraje to tedy určitě roli a je dobře, že Roman Červenka ukázal, že je v dobré formě a v dobrém. 

Nemluvil jsem s ním v olympijské vesnici. 

Má silnou motivaci něco ukázat po letech s národním týmem a v české mužstvo v Pekingu. 

Nepřijel se pouze účastnit. 

Chce turnaje dovést nejdál, co půjde. 

Švýcaři jsou těžkou překážkou. 

Roman Červenka je zná a oni znají jeho. 

Uvidím, pro koho to bude výhoda nebo nevýhoda. 

Zajímavé bude, kdo nastoupí ve švýcarské brance. 

Za specialistu proti Čechům platí Genoni. 

Budeme držet palce českému týmu. 

Kdyby to ne, český tým už má jedno prvenství. 

Prestižní sportovní server vyhlásil české dresy jako ty nejkrásnější v celé olympijské historii. 

V čem jsou tak zvláštní? 

Proč se tam vrátil po delší době znak? 

Podle olympijských předpisů je to jedině tak možné. 

Olympijské řády nedovolují použití jiného loga, označení než státního znaku. 

Proto je státní znak zpět na dresech národního mužstva. 

Státní znak se tam vím vyjímá moc pěkně. 

Důvody pro logo byly úplně jiné. 

Dresy velmi vhodně kombinují naše tři národní barvy. 

Je to takový stylový dres. 
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Dres, které tady představila Kanada jsou zase velmi moderní. 

Kombinace černé do červené barvy jsou velmi zajímavé. 

Američané vsadili na retro dresy v krásném provedení. 

Konkurence byla hodně silná. 

Ale z nějakého důvodu se Američanům nejvíce zalíbilo spojení ramen, která jsou vyvedena v moderní struktuře právy se 

stylovým propojením barev české trikolory. 

Toto prostě asi vyhrálo. 

Ale důvody přesně neznám. 

Je to hezké, ale dresy nevyhrávají. 

Pojďme opustit hokejový turnaj v Pekingu a připomeňme dnešní Velké vír. 

Jaromír Jágr jako legenda českého hokeje, stále hrající legenda, slaví dnes 50. narozeniny. 

Co byste mu na dálku vzkázal? 

Toho je strašně moc, co by se dalo k jeho kariéře říct a co by se dal popřát. 

Především pevné zdraví. 

Chuť do hokeje, která možná v této sezóně trochu oslabila vzhledem k tomu, jak těžká sezóna je to proklatě. 

O oprava pro Kladno. 

Střechu nad hlavou, tím myslím tu hokejovou, která kladenským Rytířům stále chybí a to je největší trápení dnešního jubilanta. 

Jaromíru Jágrovi přeji hodně zdraví, střechu nad hlavou, hodně síly a hodně štěstí. 

Díky za to, co pro český hokej a pro československý hokej dokázal. 

Tolik z kas Roberta Záruby Jaromíru Jágrovi a zpět k hokeji na čínském turnaji. 

V 9:40 Česko - Švýcarsko i s komentářem Roberta. 

Zdravíme do Pekingu a na shledanou. 

Krásný den. 

Kolona zůstává na D1 kolem Holubic směrem do Brna a silný provoz je také na příjezdu do města Hviezdoslavovou ulicí. 

Zdržíte se na příjezdu do Opavy od Bruntálu. 

V Praze jsou kolony na Pražském okruhu u Černého Mostu k lanovému mostu. 

Počítejte s dlouhodobým omezením na Rašínově nábřeží. 

Dobré ráno u počasí. 

Na severovýchodě republiky je na některých místech méně mraků. 

Jinak převažuje oblačno nebo zataženo a od západu do Česka přichází déšť. 

Jeden pás se stěhuje přes Čechy k východu a druhý je na Moravě. 

Na jižní Moravě jsou teploty často pod nulou, proto se může tvořit ledovka. 

Řidiči by si měli dávat pozor. 

Na obloze zůstane hodně oblačnosti. 

Polojasno může být jen krátce a přechodně. 

Místy musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. 

Nad 900 m výše bude sněžit. 

Bude pět až 10 stupňů, na horách kolem jednoho °C. 
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Vítr bude od jihozápadu zpočátku slabý. 

Postupně během dne bude zesilovat. 

Tolik počasí a pěkný den. 

Já přidám zprávy v půl deváté. 

Dobré ráno. 

Koaliční strany si několik hodin před začátkem schůze sněmovny v jasný postup při opětovném projednávání novely 

pandemického zákona. 

Závěry večerní debaty chtějí šéfové vládní sněmovny sdělit horním členům komory. 

Novelu odmítl Senát a při posledním schvalování ve sněmovně trvala debata přes 35 hodin. 

Opozice si za svým kritickým názorem stojí. 

Budeme se chtít s nimi dohodnout na dalším postupu. 

Ve hře je více variant tak, abychom zvolil nejvhodnější postup a zákon byl projednán. 

Samozřejmě budeme v tomto směru muset být trpěliví. 

Očekáváme obstrukce ze strany SPD, nicméně i v tomto případě se dá předpokládat, že řečnická doba bude omezená jako to 

bylo v minulosti víckrát uplatněno. 

I tak debata nebude krátká a bude trvat dlouho. 

Generální tajemník OSN si samostatně promluvil s ministry zahraničí Ruska a Ukrajiny. 

Vyjádřil vážné znepokojení kvůli zvýšenému napětí mezi oběma zeměmi. 

Svět podle něj nesmí přijmout ani pouhou možnost toho, že by v Evropě vypukl rozsáhlý konflikt. 

Uvítal, že diplomatická jednání stále pokračují. 

Diplomacii nemůže nahradit jiná možnost. 

Všechny problémy včetně těch nejhůře řešitelných se mohou a musí řešit v diplomatickém rámci. 

Ministerstvo financí nechystá plošná opatření kvůli rostoucím spotřebitelským cenám. 

Událostech to uvedl šéf rezortu Zbyněk Stanjura. 

Meziroční inflace v lednu zrychlila na 9,9 %. 

Nejvíce podražily energie, pohonné hmoty, bydlení a potraviny. 

Opozice navrhuje třeba snížení DPH nebo odpuštění části poplatků za obnovitelné zdroje. 

Podle ministra Stanjury by ke zmírnění inflace měl přispět úspornější státní rozpočet. 

Je lepší adresná pomoc těm, kteří to potřebují. 

Nikoliv všem. 

V příštích dnech rozhodneme o navýšení důchodů a v příštích týdnech dostanou všichni senioři dopis, kde bude přesná 

částka, o kterou se jim zvýší důchod a současně tam bude informace, jakým způsobem mohou požádat o příspěvek na 

bydlení. 

Írán oznámil, že je ochotný odsouhlasit jadernou do, pokud se západ vrátit k dřívějším principům. 

Teherán žádá plošné uvolnění sankcí a návrat k úmluvě z roku 2015. Spojené státy k tomu ale nechtějí přistoupit. 

Írán už tři roky závazky nedodržuje a za ty roky rozvinul jaderný program. 

Washington chce vyjednat nové znění dohody. 

Zprávy doplní sport. 

Hezké ráno. 
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Ester Ledecká olympijskou medaili ve sjezdu na hrách v Pekingu nezískala. 

Na druhém a třetím mezičase byla česká reprezentantka na sjezdovce průběžně nejrychlejší, ale v jedné z branek jí podjely 

lyže a přetočila se. 

Závod dokončil na 27. místě. 

Vyhrála mistryně světa korun Suterová, která porazila Sofii Goggiovou. 

Myslela jsem si, že Tamiru dobrou stopu. 

Měla jsem dobrou nájezdovou rychlost. 

Potom se to kouslo a zamáčklo mě to tam. 

Bohužel jsem nebyla schopna to udržet. 

Mohla jsem to ještě analyzovat s trenéry, aby se to příště nestalo. 

Mrzí mě to hlavně kvůli všem lidem, kteří kvůli mně vstávali. 

Omlouvám se a dělala jsem co se dalo, ale bohužel se to nepovedlo. 

Českým biatlonistům začátek štafetového závodu na čtyři x sedm a půl km nevyšel. 

Jakub Štvrtecký musel na trestné kolo na obou střeleckých položkách a Češi se propadl na poslední místo. 

Mikuláši Karlíkovi a Adam Václavíkové se podařilo posunout český tým na 17. pozici. 

Vyvrcholení závodu a výkon Michala Krčmáře sledujte živě na ČT sport. 

V 9:30 hodin rozehrají čeští hokejisté předkolo playoff olympijského turnaje proti Švýcarsku. 

Postup vybojovali Slováci, kteří se dostali do vedení ve 12. minutě, když do branky propadla střela Libora Hudáčka. 

Dále skóroval Peter Cehlárik a Michal Krištof. 

Po gólu Michala hry víka Slováci vyhráli 4:. 

Postoupili a budou hrát proti Spojeným státům. 

Dánové vyhráli nad Lotyšskem a dalším jejich soupeřem budou Rusové. 

Zlatou medaili v big airu obhájila Rakušanka Anna Gasserová. 

Závod ve skocích na velkém můstku vyhrála na hrách v Pekingu posledním pokusem. 

Finále big airu má staronovou vítěz. 

Anna Gasserová zvládla obhajobu zlaté olympijské medaile z Pchjongčchangu. 

Ve vyrovnaném finále ale ztrácela před závěrečným skokem 0,25 bodů na favoritku závodu. 

Nechala si ale to nejlepší na závěr a předvedla nový trik, cep double cork 1200. Vyhrála s náskokem osm a půl bod. 

Druhý cenný kov z Pekingu předala Novozélanďanka Sasowvská-Synettová. 

A třetí domácí závodní. 

Ve slopestylu vyhrála Švýcarka a po bronzu v big airu získala na hrách v Pekingu druhou medaili. 

Nejlepší jízda ze tří rozhodla o olympijské vítězce v lyžařském slopestyle. 

Matylda Gramaudová nejprve zlomila liší a pak upadla. 

Rozhodla tedy druhá jízda. 

Druhý cenný kov z domácí olympiády získala také Guová, kterou dělilo od prvního místa 0,33 bodů. 

Třetí byla Estonka, vítězka kvalifikace. 

Ruští poslanci mají jednat o možném uznání nezávislosti separatistů na východě Ukrajiny. 

V krajním případě chtějí, aby prezident Putin obě samostatné republiky uznal samostatně a to je další moment, který může 

přispět k vyhrocení rusko-ukrajinských vztahů. 
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Západní země mezitím stahují své pracovníky z Ukrajiny přes snahy Kyjeva o odvrácení paniky. 

Zítra by podle některých zpráv měla začít ukrajinská invaze. 

Podle Zelenského je to den národní jednoty. 

Téma probereme teď s Karlem Rožánkem, zpravodajem ČT v Moskvě. 

Dobré ráno. 

Dobré ráno z Moskvy. 

Jak tu situaci vnímají běžní Rusové? 

Jak o tom informují tamní média? 

To je velmi těžké odhadnout, jak to vnímá ruská veřejnost. 

Větší část podporuje kroky Vladimira Putina a silovou politik, která vrací Rusko na velmocenskou pozici, na kterou byli Rusové 

zvyklí v dobách Sovětského svazu. 

Mluví se samozřejmě o tom, že Rusko žádnou agresi nechystá pouze západní média spekulují o tom, že válka na Ukrajině 

začne zítra. 

Naopak se mluví o tom, že agrese západu proti Rusku je na spadnutí a že západ tlačí Ukrajinu k vyzbrojování, aby zaútočili na 

Donbas, kde jsou dvě neuznávané autonomní republiky. 

Luhanska a Doněcka. 

Pokud by došlo k útoku na Donbas, Rusko by na to muselo reagovat. 

Samozřejmě by se to neobešlo bez vojenské odpovědi. 

To znamená, že by Rusko poslalo na Donbas regulérní armádu a možná by zaútočilo na Ukrajinu. 

To je samozřejmě věc Vladimira Putina. 

O zahraniční politice a těchto zásadních věcech rozhoduje Vladimir Putin a jeho okolí. 

Bude záležet na tom, jak se rozhodne Vladimir Putin. 

To částečně vyplývá z toho, co jsi říkal, ale proč jsou ruské jednotky na ukrajinské hranici? 

Jak to nasazení Kreml hájí? 

Kreml o tom nasazení nemluví. 

Ruští politici říkají, že to jsou jednotky na jeho území a že probíhají průběžná cvičení a po cvičení se vrátí zase do svých 

kasáren. 

Kritizují rozmístění různých aliančních jednotek v Rumunsku, Bulharsku. 

Nátlaková politika se Kreml do jisté míry povedlo. 

O tom, že chce mít bezpečnostní dohodu s Evropou, se mluví od roku 2000, kdy byl konflikt hrůzy. 

Už tehdy chtěl Vladimír Putin, aby došlo k nové dohodě. 

Když Rusové soustředili zhruba 100 000 vojáků na ukrajinských hranicích, tak najednou jednání začala. 

Jednání probíhá se Spojenými státy se Severoatlantickou aliancí. 

V Rusku se střídají vrcholní politici EU. 

Minulý týden francouzský prezident Emmanuel Macron, dnes to bude německý kancléř Olaf Scholz. 

Do jisté míry politika vojenských hrozeb Rusku vychází a minimálně se o jeho požadavcích jedná. 

Zaznívají také hlasy o tom, že je potřeba reflektovat ruské obavy z vývoje na Ukrajině. 

Jaké možné scénáře ruští politici zmiň? 

Sergej Lavrov uvedl asi včera, že ještě chce jednat, ale nikoliv donekonečna. 
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Kudy dále? 

Rusku stále opakuje, že nechystá agresi na Ukrajinu a chce jednat, ale nikoliv donekonečna. 

Pro Rusy jsou zásadní dvě věci. 

Nerozšiřovat NATO na východ. 

Hlavně o Ukrajinu a Gruzii. 

Také je pro ně zásadní, aby se stáhli z jejich západní hranice zahraniční vojáci, kteří tam nebyli před rokem 1997, kdy byla 

podepsána dohoda mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. 

Takže doufejme, že politickými možnými scénáři je pouze diplomat. 

Věřme tomu. 

Byl bych rád, kdybychom tomu mohli věřit. 

V úvodu jsem zmiňoval, že ruská Státní duma dnes má projednávat dva návrhy na uznání nezávislosti separatistických republik 

na východě Ukrajiny. 

Jak to může ovlivnit napětí, které přetrvává na rusko-ukrajinských hranicích? 

Hodně. 

Ukrajina nikdy neuzná, že by se Donbas stal ruským územím. 

Ukrajina ani nemůže uznat to, že ruským územím je anektovaný Krym. 

O ruské politice ale rozhoduje především prezident Vladimir Putin. 

Návrh, který dnes projedná státní Duma, předložila jeho strana Jednotné Rusko a už předtím dali tento návrh komunisté, kteří 

chtěli to samé. 

Aby byl Donbas uznán jako nezávislý stejně jako republika od roku 2004. Bude záležet na to, jak se rozhodne Vladimir Putin. 

Putinovi ale asi nejde pouze o Donbas, kde minulý rok rozdali ruské pasy respektive lidé si tam mohli požádat o ruské 

občanství. 

Jde mu také, aby západ podle práva uznal, že Krym je ruským územím a to je podstatná věc, o kterou Putinovi jde. 

Ty jsi to už říkal teď všichni doufáme, že konflikt skončí diplomatickým řešením. 

Přesto pokud by došlo na ozbrojený konflikt, v jakém stavu je ruská armáda? 

Ukrajinci tvrdí, že jejich armáda je na tom výrazně lépe než v roce 2014. Jak na tom jsou Rusové? 

Kromě toho, že Rusové mají jaderné zbraně, vyzkoušeli teď nové hypersonické střely. 

Mohou je použít v případě nějakého velkého konfliktu se západem, který ale nikdo nechce. 

Ani Spojené státy ani Rusko. 

Při prvním jednání mezi Bidenem a Putinem obě země řekly, že nechtějí jaderný konflikt. 

Ruská armáda se spíš připravena konvenční střet, který by se mohl podobat tomu, co jsme zažili v Gruzii v roce 2008. Rusové 

dávají velké peníze do armádního rozpočtu. 

Probíhá modernizace jednotek. 

Rusové mají nové vybavení, takže armáda není taková jako na konci 90. let, kdy nebyla v dobrém stavu. 

V současné době patří ruská armáda k těm dobře vyzbrojeným a moderním světovým armádám. 

V případě eskalace konfliktu mluví západní země o ostrých ekonomických sankcích. 

Nezasáhnou ve finále ale především řadové občany, běžné ruské obyvatele? 

Jak v tuto chvíli ovlivňuje život v Rusku režim nynějších platných sankcí? 

To je dobrá otázka. 
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Rok 2014 UK, že Rusové jsou schopni snášet ekonomické sankce, a že režim v Rusku je schopný přežít bez větších 

ekonomických ztrát. 

To znamená, že běžní Rusové ji pociťují a je tedy inflace. 

Rostou ceny, což může být způsobeno také těmi sankcemi. 

Záleželo by na tom, k jakým sankcím by došlo. 

Jestli západ mluví o tom, že by sankce byly citelné a zasáhly by přímo klíčové lidi režimu, tak tedy bude záležet na tom, jaké 

sankce to budou. 

Mluvilo se o to, že by bylo Rusko vyřazeno z platebního systému, bezhotovostního. 

Teď se mluví o tom, že to nejde a že sankce budou namířené hlavně proti ruským velkým bankám. 

Těžko posoudit, co by se stalo a jak sankce zasáhly. 

V roce 2014 ekonomické sankce přišly, ale politické vnímání Rusů příliš nezměnily. 

Bude záležet na tom, jaké sankce budou nebo jaké by byly, pokud k nim dojde. 

Doufejme, že ne a že se současná krize vyřeší diplomatickou cestou. 

Nikdo si válku nepřeje. 

Říká moskevský zpravodaj ČT Karel Rožánek, děkujeme ti za tvůj čas a hezké ráno. 

Hezký den do ČR. 

Já přidám ještě krátké zprávy. 

Bylo tři čtvrtě na devět nabízím přehled dnešní očekávané agendy. 

Pražský primátor Zdeněk Hřib se setká se svým protějškem. 

Schůzky se zúčastní také varšavský primátor. 

Hřib odcestoval na Ukrajinu přes varování českých úřadů s ohledem na napětí na rusko-ukrajinských hranic. 

Podle primátora hlavního města jde o dohodnutou diplomatickou cestu kterou nelze zrušit. 

Ruský soud se bude zabývat novým obviněním vzneseným proti opozičnímu vůdci Alexeji Navalnému. 

Podle obžaloby se dopustil pohrdání soudem a zpronevěry. 

Žalobci tvrdí, že použil k osobním účelům stovky milionů rublů převedených do různých fondů včetně fondu boje s korupcí. 

Navalného advokátka se domnívá, že mu hrozí až desetiletý trest. 

Sporem mezi pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a spolkem Kverulant se bude zabývat soud kvůli článku o údajném 

vyvádění církevního majetku přes nadaci. 

Spolek uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři, které získal katolická církev v restitucích, byly převedené z jejího majetku na 

nově založenou nadaci Dominika Duky. 

Ten požaduje omluvu a 3 miliony korun. 

Začíná 10 měsíční výluka na železniční trati mezi Šumperkem a Uničovem. 

Práce za tři miliardy korun navazuje na dřívější modernizaci trati mezi Uničovem a Olomoucí. 

Půjde o první regionální trať v zemi, kde bude fungovat zabezpečovací systém, který má předcházet srážkám vlaků. 

Já přidám pozvánku k vysílání programu ČT sport. 

Češi se utkají se Švýcarskem, které porazily v základní skupině 2:1 po samostatných. 

Vítěz předkola playoff postoupí do čtvrtfinále proti Finsku, zatímco poražený pojede domů. 

Přímý přenos začíná v 9:30. Sdruženáře čeká za vlkem můstku. 

Na startu tentokrát nebude chybět suverén probíhající sezóny z Norska, který se nemohl účastnit závodu na středním můstku 

kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. 
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Česko bude reprezentovat čtveřice Portyk, Pažout, Daněk a Vytrval. 

Držet palce dnes můžete také dalším českým reprezentantům. 

Odpoledne se představí krasobruslařka Eliška Březinová a bobisté Dominik Dvořák a Jakub Nosek se budou snažit vylepšit 12. 

místo. 

Já přidám počasí. 

Dobré ráno. 

Dnes bude zataženo až oblačno. 

Krátce a přechodně může být polojasno. 

Místy se přidá déšť nebo přeháňky. 

Nad 900 m by mělo sněžit. 

Teploty budou pět až 10 °C. 

V 1000 metrech na horách bude kolem jednoho °C. 

Vítr bude foukat slabý od jihozápadu. 

Zpočátku v Praze hodně mraků. 

Postupně bude oblačnosti ubývat. 

Teploty odpoledne od sedmi do devíti °C. 

Také na Plzeňsku by mělo pršet hlavně ráno a dopoledne. 

Potom už ne. 

Teploty budou mezi pěti až osmi °C. 

Hodně mraků zůstane celý dnešní den na Liberecku. 

Po ránu může padat déšť se sněhem a postupně by mělo pršet. 

Teploty budou odpoledne kolem šesti °C. 

Na jižní Moravě více přeháněk hlavně večer. 

Po ránu spíš ojedinělý slabý déšť nebo mrholení. 

Odpolední teploty mezi sedmi až 10. Podobné teploty by měly být také na Ostravsku. 

Pravděpodobnost deště a přeháněk je většinou docela malá. 

Jinak bude nejčastěji oblačno nebo zataženo. 

Tolik počasí a pěkné ráno. 

38 nových otázek je od poloviny února součástí testu autoškol. 

A jsou mezi nimi i vy do otázky. 

Video otázky. 

Nová sada otázek se zaměřuje na praktické aspekty řízení. 

Třeba na jízdu za snížené viditelnosti. 

Detaily teď přidá Klára Ješinová. 

Zdravím tě a dobré ráno. 

S kolika otázek řidiči teď skládají zkoušky? 

Hezký den. 

Každému zájemci o řidičský průkaz se při teoretické zkoušce vygeneruje celkem 25 otázek, na které by měl znát odpověď. 
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Celkově jich je asi 900. Ministerstvo začalo nové otázky do testu zařazovat vloni na podzim. 

Na jejich tvorbě spolupracovalo spolu s dopravní policí a také Asociace autoškol. 

Právě o tom, jaké zkušenosti s těmito novými otázkami mají autoškoly, probereme s Petrou Klusákovou, majitelkou jednou z 

aut. 

Dobrý den. 

Jak náročné jsou podle vás otázku? 

Zvládli by je lidé, kteří řídí třeba 20 let? 

Osobně si myslím, že ty otázky, které vznikly nově, jsou náročnější než byly doposud. 

Aktuální řidiči si myslím, že by s nimi mohli mít problém. 

Naučili se svoje návyky., na co se upozorňuje nově, s tím by asi problém trochu uměle. 

Na co se testové otázky zaměřují? 

Mohou studentům autoškol pomoci při praxi? 

Určitě jim to v praxi pomůže. 

Je to zaměřené na cyklisty a to je skvělé. 

Je velký nárůst cyklistů v poslední době. 

Zároveň se zaměřují na jízdu ve ztížených podmínkách, ať už je to jízda ve tmě nebo jízda v zimě. 

Lidé, kteří seděli v letě autoškol, se sledem nepotkají. 

Zaměřují se také na provoz městské hromadné dopravě, mezi tramvajemi. 

Pro autoškoly z menších vesnic a měst to může být užitečné. 

Jsou podle vás dobře koncipované otázku? 

Pomůže to tomu, aby na silnicích bylo bez? 

Určitě je to dobře koncipované a myslím si, že nové testové otázky v textové části videa, která jsou interaktivní, jsou posunem. 

Doteď tam byly pouze křižovatky ukázané a člověk mohl dlouho přemýšlet, co bude dělat. 

V reálné situaci se musíte na křižovatce během pár vteřin rozhodnout. 

To je velkým přínosem. 

Akce a reakce musí být v provozu hned. 

Jak jste studenty připravovali. 

Stihli jste se na ni podívat? 

První vlna byla na konci roku. 

1. 35 otázek. 

Těm žáci seznámeni byli. 

Otázky, které vyšly včera, na ty se budeme soustředit. 

Jsou tam také interaktivní videa, se kterými se doposud nesetkali. 

Máme v plánu jim to všechno názorně ukázat a vysvětlit. 

Některá videa nemusí úplně pochopit. 

Působilo jim to nějaké problémy? 

Automatický mají zafixované, že v tramvaji, která je v protisměru, se dává přednost a už se nesoustředí na věci kolem. 

Nerozpoznávají miniaturní značky, na který si v tu chvíli nesoustředí. 
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Doteď to byli lidé jako chodci a teď sednou do auta, vidí situaci. 

Simulují videa dobře realitu? 

Ano. 

Je potřeba dívat se nejen na provoz, ale na všechno ostatní. 

U otázek musí vnímat hodně věcí. 

Nebudou se učit otázky nazpaměť. 

Budou se soustředit na to, co všechno musí vnímat a na co musí reagovat. 

Jsou podle vás nějaké slabiny teoretické zkoušky? 

Co všechno by se ještě mělo zlepšit? 

Tím, že jsou otázky pořád stejné, jako když jsem si dělala před 15 lety řidičák, tak technická část by mohla být upravená. 

V dnešní době si máloco opravíte sami na autě, takže není potřeba umět všechny technické věci kromě toho, jak dofouknout 

gumy nebo kam nalít kapalinu. 

Co se týče praktické zkoušky tak tady vidíme trénování parkování jednoho z vašich studentů. 

Počet hodin je dostatečný u praxí? 

Zpravidla se nám stává, že je to dostatečné. 

Pokud je méně někdo nadaný a nemá k tomu takový vztah, může si dokoupit kondiční jízdu. 

Můžeme to pouze doporučit, ale nutit nemůžeme. 

Zpravidla 28 hodin stačí. 

Jaká je podle vaší zkušenosti úspěšnost u zkoušek. 

Velký rozdíl je v úspěšnosti u testů a ujít. 

V testech je to 85 procentní úspěšnost. 

V jízdách je to horší. 

Testy se dají naučit, ale reálná situace se natrénovat nedají. 

Potom je ledacos překvapí. 

Třeba najednou rychlá záchranná služba. 

Něco nenadálého, s čím se potkat během autoškoly nemusí. 

Jsou situace, které se reálně natrénovat nedají. 

Mohli by úspěšnost nové otázky ohrozit? 

Četla jsem, že jde právě také o to, aby se studenti neučili otázky nazpaměť. 

Chtějí je překvapit. 

Určitě. 

V dnešní době to tak. 

Děti se naučí něco nazpaměť automaticky ví, na co kliknout. 

Vůbec nepřemýšlí. 

U nových otázek je spousta z nich velmi podobných, ale rozdíly pouze v tom že jedna značka tam je anebo není a výsledek je 

úplně jiný. 

Musí se na to soustředit. 

Úmrtnost na zkouškách možná bude větší, ale je dobře, že se to nebudou učit nazpaměť, musí pochopit reálné situace a to je 

to nejdůležitější. 
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Moc děkuji za rozhovor a na závěr doplním, že s testovými otázkami se setká na 120 000 zájemců o řidičské oprávnění a testy 

se skládají on-line na webu ministerstva dopravy. 

Zájemci je musí úspěšně absolvovat, aby mohli pokročit k praktické části zkoušky, k tzv. jízdám. 

U dopravního tématu zůstaneme. 

Nehoda se stala na nájezdu na D3 u Soběslavi. 

Čelně se srazila dvě auta. 

Ta na místě záchranáři. 

Kyvadlově se jezdí na Blanensku. 

V Praze jsou kolony od Černého Mostu k lanovému mostu v centru počítáme s dlouhodobým dopravním omezením na 

Rašínově náměstí. 

Objízdné trasy vedou okolními ulicemi. 

Krátce před devátou hodinou se musíme rozloučit s diváky ČT 1. Pokračujeme na ČT 2. Po deváté hodině je připravený velký 

zpravodajský přehled na ČT 24. Zatím hezký den. 

Dobré ráno. 

Dnes bude převažovat hodně oblačnosti a nejčastěji bude zataženo nebo oblačno. 

Polojasná obloha může být krátce a přechodně. 

Místy se přidá déšť nebo přeháňky a přibližně na 900 m výš by mělo sněžit. 

Teploty budou vysoké. 

Pět až 10 °C. 

V 1000 metrech na horách bude kolem + jednoho °C vítr bude foukat od jihozápadu počátku slabý. 

Postupně bude během dne zesilovat. 

Pohled na radar kde teď prší. 

Jeden pás se stěhuje k jihovýchodu. 

Na jihu Moravy jsou teploty na některých místech pod nulou. 

Může se tvořit nebezpečná ledovka. 

Biopředpověď je na dvojce a to platí hlavně pro jih a východ republiky. 

Jinak jednička, zátěž nízká. 

Pohled na další dny teploty budou hlavně odpoledne hodně vysoké. 

Třeba ve čtvrtek na jižní Moravě až 15 °C a k tomu občasný déšť. 

Na horách se bude střídat sněžení s deštěm. 

Hlavně ve čtvrtek bude foukat silný vítr. 

V nárazech kolem 90 km/h, na horách až 110 km/h. 

Tolik počasí a pěkné ráno. </m-stt> 
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32. Očekávané události 15. února 2022 

Online ● zpravy.proglas.cz (Kultura / Umění) ● 15. 2. 2022, 8:05 

Autor: Anežka Hlávková 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant 

Odkaz: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-15-unora-2022/ 

15. února 2022 Události Autor: Anežka Hlávková 

Nabízíme Vám výběr z očekávaných událostí úterý 15. února 2022: 

Certifikáty o očkování dospělých proti covidu ode dneška platí omezeně, devět měsíců. Pro vstup do služeb a provozoven v 

Česku potřeba nejsou, vyžadují se pro cestování do zahraničí. 

Happening před Poslaneckou sněmovnou v Praze pořádají lidskoprávní organizace Amnesty International a spolek Konsent. V 

kampani Chce to souhlas upozorňují právě rok na podle nich nedostatečnou definici znásilnění v trestním zákoníku a potřebu 

změny. 

Pražský městský soud projedná spor mezi kardinálem Dominikem Dukou a spolkem Kverulant. Týká se článku o údajném 

vyvádění církevního majetku přes nadaci Arietinum. Arcibiskup Duka požaduje omluvu a tři miliony korun. 

Poslanci se dnes odpoledne sejdou na řádné únorové schůzi Sněmovny. V jejím úvodu by měl složit mandát dlouholetý 

poslanec hnutí STAN Jan Farský z důvodu jeho půlroční stáže ve Spojených státech. 

V hlavním městě začíná pátý ročník hudebního festivalu Věčná naděje. Do 3. dubna představí díla tzv. terezínských skladatelů. 

Pražský primátor Zdeněk Hřib se po poledni setká na Ukrajině se svým kyjevským protějškem Vitalijem Kličkem. Zúčastní se 

také primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. 

Na dnešní Mezinárodní den Angelmanova syndromu má upozornit modré nasvícení budov. Akci zaštiťuje spolek Asociace 

genové terapie. 

Královéhradecká Studijní a vědecká knihovna pořádá workshop na téma, jak rozlišovat pravdivé informace, dezinformace a 

nesmysly. Akce nazvaná "Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení" se koná v rámci regionální kampaně 

Vzdělávání v knihovnách. 

Autor: Anežka Hlávková 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-15-unora-2022/
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33. Soud dal šéfovi Kverulantu a arcibiskupství dva týdny na uzavření 

smíru 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 15. 2. 2022, 12:09 

Vydavatel: Česká tisková kancelář (cz-47115068) ● Autor: ado, rot 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant, Spolek Kverulant, Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Praha 15. února (ČTK) - Soud poskytl pražskému arcibiskupství a řediteli organizace Kverulant Vojtěchu Razimovi dva týdny 

na smírné vyřešení jejich sporu ohledně tvrzení šéfa spolku o účelovém převodu takzvané Manderscheidské knihovny do 

Strahovského kláštera. Arcibiskupství požaduje, aby se Razima za slova pronesená v pořadu Českého rozhlasu Vertikála 

omluvil, muž na svých výrocích trvá. Pokud strany ke smíru nepřistoupí, pražský městský soud začne projednávat spor na 

počátku března. 

Bývalý předseda odborové organizace zaměstnanců církví Razima v listopadu 2020 v rozhlasu uvedl, že arcibiskupství 

bezplatně převedlo historické knihy v hodnotě 100 až 200 milionů korun na knihovnu premonstrátů proto, aby na uvolněném 

prostoru mohlo vytvořit luxusní zasedací místnost pro vedení bez výběrových řízení. "Je to tristní záležitost. Jsou opuštěny 

všechny procesy, které brání tomu, aby se tam někdo osobně obohatil," prohlásil v pořadu Razima. 

Arcibiskupství tvrzení odmítá. Razimu zažalovalo, protože podle něj poškodil jeho dobrou pověst. Podle vyjádření jeho 

právního zástupce Jana Krampery v soudní síni netrvá arcibiskupství na finančním odškodnění, trvá ale na omluvě. 

Zástupci obou stran se dnes shodli na tom, že spor ohledně tvrzení o převodu knihovny je pouze malou částí rozsáhlejší pře, 

kterou Kverulant a jeho ředitel vede s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. V této při jde o články 

uveřejněné na webu spolku Kverulant o údajném vyvádění církevního majetku přes Dukovu nadaci. 

Kverulant zveřejnil na svých stránkách 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 Razimy. Uvedlo, že poté, co s 

mužem muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat 

řadu představitelů arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce založil Duka jako vrcholný představitel Arcibiskupství 

pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím. 

Duka se loni obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články z webu 

odstranit. Soud mu nejprve vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Samotný spor zatím soud projednávat podle 

Razimy nezačal. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s ní mocní nehrají fér, 

a využívá k tomu všechny zákonné možnosti. 

ado rot 

Autor: rot, ado 

https://app.monitora.cz/article/690515150/6ba8d081c5f5c935103e?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzksIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2OTA1MTUxNTAsInRpZCI6NTcwNDR9.pfV883hqhuboih6j2zNXmLCUnBZz_W6EagaC5tC4Bjg
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34. Soud dal šéfovi Kverulantu a arcibiskupství dva týdny na uzavření 

smíru 

Online ● krestandnes.cz (Jiné) ● 15. 2. 2022, 13:04 

Vydavatel: Křesťan dnes z. s. (cz-06118119) ● Autor: ČTK ● Rubrika: Společnost 

Dosah: 2 053 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 7730.15 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant, Spolek Kverulant, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.krestandnes.cz/soud-dal-sefovi-kverulantu-a-arcibiskupstvi-dva-tydny-na-uzavreni-smiru/ 

Praha – Soud poskytl pražskému arcibiskupství a řediteli organizace Kverulant Vojtěchu Razimovi dva týdny na smírné 

vyřešení jejich sporu ohledně tvrzení šéfa spolku o účelovém převodu takzvané Manderscheidské knihovny do Strahovského 

kláštera. Arcibiskupství požaduje, aby se Razima za slova pronesená v pořadu Českého rozhlasu Vertikála omluvil, muž na 

svých výrocích trvá. Pokud strany ke smíru nepřistoupí, pražský městský soud začne projednávat spor na počátku března. 

Bývalý předseda odborové organizace zaměstnanců církví Razima v listopadu 2020 v rozhlasu uvedl, že arcibiskupství 

bezplatně převedlo historické knihy v hodnotě 100 až 200 milionů korun na knihovnu premonstrátů proto, aby na uvolněném 

prostoru mohlo vytvořit luxusní zasedací místnost pro vedení bez výběrových řízení. „Je to tristní záležitost. Jsou opuštěny 

všechny procesy, které brání tomu, aby se tam někdo osobně obohatil,“ prohlásil v pořadu Razima. 

SOUVISEJÍCÍ – Soud zrušil opatření, podle kterého musel Kverulant odstranit článek o církvi 

Arcibiskupství tvrzení odmítá. Razimu zažalovalo, protože podle něj poškodil jeho dobrou pověst. Podle vyjádření jeho 

právního zástupce Jana Krampery v soudní síni netrvá arcibiskupství na finančním odškodnění, trvá ale na omluvě. 

Zástupci obou stran se dnes shodli na tom, že spor ohledně tvrzení o převodu knihovny je pouze malou částí rozsáhlejší pře, 

kterou Kverulant a jeho ředitel vede s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. V této při jde o články 

uveřejněné na webu spolku Kverulant o údajném vyvádění církevního majetku přes Dukovu nadaci. 

Kverulant zveřejnil na svých stránkách 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 Razimy. Uvedlo, že poté, co s 

mužem muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat 

řadu představitelů arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce založil Duka jako vrcholný představitel Arcibiskupství 

pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím. 

Duka se loni obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články z webu 

odstranit. Soud mu nejprve vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Samotný spor zatím soud projednávat podle 

Razimy nezačal. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s ní mocní nehrají fér, 

a využívá k tomu všechny zákonné možnosti. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin 

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy. 

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 15. února 2022 Foto: screenshot – Kverulant 

Autor: ČTK 

https://www.krestandnes.cz/soud-dal-sefovi-kverulantu-a-arcibiskupstvi-dva-tydny-na-uzavreni-smiru/
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35. Kverulant: Žaloba za slova o tunelování církve kardinálem Dukou 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 15. 2. 2022, 16:35 
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Téma: Kverulant 
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tunelovani-cirkve-dukou-jde-o-pozemky-za-ctvrt-miliardy.html 

Spolek Kverulant, který upozorňuje na kauzy týkající se veřejných institucí nebo různých politiků, čelí řadě žalob od 

pražského arcibiskupství kvůlí článkům a vyjádřením, které se týkají hospodaření církve. Ta mimo jiné od spolku požaduje 3 

miliony odškonění kvůli slovům o tunelování. Jedna z žalob, která míří přímo na zakladetele spolku Vojtěcha Razimu, se řešila 

v úterý u Městského soudu v Praze. Přestože soudkyně byla připravená rozhodnout, jednání se odložilo, aby se strany pokusily 

o nějaké smírné řešení. Vypadá to ale, že dohoda spor spíše nevyřeší. 

„Tento spor je o tom, že jsem v pořadu Vertikála Českého rozhlasu kritizoval hospodaření Arcibiskupství pražského ,“ popsal 

Razima, o co v žalobě jde. „Jedna z těch podstatných věcí, kdy jsem říkal, že něco je hrubě špatně, spočívá v tom, že a 

rcibiskupství darovalo knihy z tzv. manderscheidské knihovny v ceně 100, možná 200 milionů korun pryč z arcibiskupství 

bezplatně, přestože říkalo, že to bezplatně nebylo,“ doplnil. 

Razima tehdy v rozhlase mluvil poté, co dostal od arcibiskupství výpověď. Podle svých slov tam pracoval 10 let jako 

projektový manažer a na problémy s hospodařením upozorňoval také jako předseda odborové organizace zaměstnanců 

církví. 

U soudu také zopakoval, proč podle něj k přesunu knihovny došlo. „ Celé se to dělalo jen kvůli tomu, aby v místě, kde ta 

knihovna byla, si pan Duka vytvořil svojí vlastní privátní zasedací místnost. Paradoxní je, že arcibiskupství se dokonce 

vytvořením té místnosti později pochlubilo na Facbooku,“ řekl. Za tento konkrétní výrok po něm v tomto sporu chce církev 

omluvu. Razima si ale nemyslí, že jde jen o ni. „V okamžiku, kdy bychom se omluvili, si myslím, že bude následovat žaloba o 

nemajetkovou újmu,“ doplnil. 

Čas na urovnání sporu 

Soud nakonec celý případ ani nezačal řešit, i když podle soudkyně Jany Přibylové mohlo už v úterý padnout rozhodnutí. 

Upozorňovalo na to, že se jedná o případ ochrany osobnosti právnické osoby a v tomto případě existuje jasný judikát 

Nejvyššího soudu z roku 2011 . Ten říká, že právnická osoba nemá právo na odškodnění za nemajetkovou újmu. „Není příliš 

mnoho prostoru, jak rozhodovat jinak,“ upozornila. 

I tak ale dala stranám ještě čas na to, aby se pokusili o smírné řešení. Právní zástupce arcibiskupství poznamenal, že s Razimou 

nebo spolkem Kverulant vede celkem tři spory, ten nejpodstatnější se týká výroků o tunelování církve, který se ale ještě u 

soudu nezačal řešit. „ Nabídka ze strany arcibiskupství byla taková, že stáhneme všechny finanční požadavky a pan Razima se 

bude muset omluvit za své výroky,“ řekl soudu. To ale žalovaná strana odmítá. 

Tuneluje Duka církev? 

Obě strany sporu se shodly, že hlavní spor je kvůli tvrzení o údajném tunelování církve. Na tom Razima stále trvá. Celá věc 

spočívá v tom, že Kverulant informoval o převedení pozemků v pražské Hostivaři o rozloze asi 30 tisíc metrů čtverečních z 

majetku církve na nově založenou nadaci kardinála Duky. Spolek upozorňoval na to, že metropolitní plán s nimi počítá jako se 

zastavitelným územím a mohou mít hodnotu až 250 milionů korun. 

Nadace je pak hned převedla na developerskou společnost Central Group. „Pan kardinál založil svojí privátní nadaci jako 

fyzická osoba a tam si nechal převést majetek. Pozemky obratem směnil a my nevíme úplně za co. Je to problematická 

záležitost, je to vyvedení peněz z arcibiskupství ,“ řekl u soudu Razima. 

Duka se loni obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články o 

údajném tunelování z webu odstranit. Soud mu nejprve vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Článek o Dukovi mimo 

jiné mluví jako o "chamtivém prelátovi". 

Vraťte majetek církvi 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/704210/kverulant-celi-zalobe-za-slova-o-tunelovani-cirkve-dukou-jde-o-pozemky-za-ctvrt-miliardy.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/704210/kverulant-celi-zalobe-za-slova-o-tunelovani-cirkve-dukou-jde-o-pozemky-za-ctvrt-miliardy.html


  

Přehled zpráv  147 

Razima u soudu také řekl, že je tu možnost nějakého mimosoudního urovnání sporu, ale má podmínku, přes kterou nejede 

vlak. „Naší podmínkou byl, že se peníze nadace vrátí zpátky pod církev,“ uvedl. Dodal také, že dokud nedojde k výměně 

arcibiskupa, neočekává, že by se spor podařilo nějak mimosoudně urovnat. „Máme rozsudek odvolacího soudu, kde se říká, že 

arcibiskupství s největší pravděpodobností nemá pravdu, že je tam celá řada otázek, které by měli vysvětlit, a ta zásadní je, 

proč nezaložili tu nadaci jako církevní osobu,“ dodal. 

Šéf spolku Kverulant Vojtěch Razima čelí žalobě od Arcibiskupství pražského kvůli jeho výrokům o hospodaření církve. (15. 

února 2022) 

CNC/Jan Zázvorka 

Radní ČT Hana Lipovská s kardinálem Dominikem Dukou 

Twitter - Dominik Duka 

Kardinál Dominik Duka na oslavě 80. narozenin Václav Klause (18.6.2021) 

Blesk: Jakub Poláček 

Kardinál Dominik Duka na oslavě 80. narozenin exprezidenta Václava Klause (18.6.2021) 

Blesk: Karel Kopáč 

Kardinál Dominik Duka na pohřbu Ivana M. Havla. 

Blesk:Pavel Machan Machan, Kundrát, Pátek, Hykl 

Blesk:David Kundrat/CZECH NEWS CENTER David Kundrát 

Daniel Kroupa a Michael Žantovský na pohřbu Ivana M. Havla 

Autor: jza 
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36. Soud dal šéfovi Kverulantu a arcibiskupství čas na smír 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant 

Odkaz: náhled 

Soud poskytl pražskému arcibiskupství a řediteli organizace Kverulant Vojtěchu Razimovi dva týdny na smír v jejich sporu 

ohledně tvrzení šéfa spolku o účelovém převodu takzvané manderscheidské knihovny do Strahovského kláštera. 

Arcibiskupství požaduje, aby se Razima za slova pronesená v pořadu Českého rozhlasu Vertikála omluvil, ten ale na svých 

výrocích trvá. Pokud strany ke smíru nepřistoupí, pražský městský soud začne projednávat spor na počátku března. 

Bývalý předseda odborové organizace zaměstnanců církví Razima v listopadu 2020 uvedl, že arcibiskupství bezplatně převedlo 

historické knihy v hodnotě 100 až 200 milionů korun na knihovnu premonstrátů proto, aby na uvolněném prostoru mohlo 

vytvořit luxusní zasedací místnost bez výběrových řízení. 

„Jsou opuštěny všechny procesy, které brání tomu, aby se tam někdo obohatil,“ prohlásil v pořadu Razima. 

Arcibiskupství tvrzení odmítá a Razimu zažalovalo. Podle jeho právního zástupce Jana Krampery netrvá arcibiskupství na 

odškodnění, ale na omluvě. 

Autor: (ČTK, zr) 

https://app.monitora.cz/article/690627647/e9c18a99adf22c010e19?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzksIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2OTA2Mjc2NDcsInRpZCI6NTcwNDR9.VluvIf4Fu70cn0rphGKEUPRfRT2_eLaqIQEAN8sZxtc
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37. Jak si místní kmotr postavil načerno velký autobazar 
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Napsal Vox Populi 

Sdílet článek 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik žalob, a přestože 

soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Cílem Kverulanta je už od roku 

2009 odstranění této černé stavby. Nyní k tomu vyzval Prahu 15. 

Pozor, staví syn starosty 

Stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 vznikla v Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném 

sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s územním plánem. Proč ne, pokud byly 

posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se sousedy, že jim to nevadí… Nic takového 

nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět 

nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že 

je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste 

synem starosty. 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

https://voxpopuliblog.cz/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar/
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povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody. 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku. 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku. 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 
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odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant dnes vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění stavby. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. 

Autor: Vox Populi 
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foto: Facebook Kverulant.org / Zimní stadion na Štvanici 

U MUZEA ČTYŘI Začalo to na Štvanici, od Muzea po magistrále jenom kousek přes Florenc. Zimní stadion, který vyrostl pod 

patronátem prezidenta Masaryka byl pod Hlávkovým mostem domovem party, která před 74 lety málem porazila Kanadu a 

získala olympijské zlato. A než šla trestuhodně zanedbaná stavba zimáku před jedenácti lety k zemi, vozili hokejisté domů k 

Vltavě jednu medaili za druhou. Aniž bychom chtěli věřit na magii, tak od té doby nic... 

Svatý Mořic 1948 přinesl první medaili pro český hokej a současně nejvíce medailí do Prahy. Téměř celé národní mužstvo 

tehdy hrálo v pražském LTC, kde trenér Matej Buckna, internacionál slovenské krve a kanadské školy, postavil suveréna 

tehdejší Evropy. 

Pokud bychom v tomto mužstvu hledali „Pražáky“, museli bychom vypsat téměř celou sestavu. Od brankáře Modrého po 

mladíky Bubníka s Kobranovem ve třetí lajně. Z útočníků byl mimopražský vlastně jenom Vladimír Bouzek, třetí centr z 

Vysočiny. 

Ti ostatní jsou co jméno to příběh. Vladimír Zábrodský, kapitán a geniální centr, který se už na olympiádě dostával do sporů s 

trenérem Bucknou. Zejména po zápase s Kanadou, o kterém je dopředu jasné, že rozhodne o zlatých medailích. Skončí 0:0, 

což je poprvé, kdy s Kanadou zabodujeme, ale díky lepšímu skóre znamená výsledek zlato pro kolébku hokeje. Rozčílený 

kapitán se po zápase pustí do trenéra za příliš defenzivní taktiku, která nás připravila o výhru a o zlato. 

Dohra následuje po sezóně, když Buckna opustí LTC a odejde do konkurenční Sparty, ať si to řídí rodina Zábrodských (kapitán 

a jeho otec- funkcionář a trenér mládeže) sama. 

Stanislav Konopásek, Zábrodského dvorní parťák. Esence toho, jak má hrát hokejové křídlo. Bleskově rychlý a s brilantně 

šikovnýma rukama. Do obrany se příliš nevrací, ale když se dostane před gólmana, málokdy selže. Přesně takový typ, jako po 

něm Martinec nebo Ručínský. Mohl být hvězdou světového formátu, kdyby dva roky po olympiádě komunisté reprezentační 

mužstvo nerozprášili a hvězdy s nabídkami z NHL neposlali rubat uran do Jáchymova. 

Na pravém křídle s nimi hrál Ladislav Troják. Rodák z Košic a jediný Slovák v reprezentaci, nepočítaje trenéra Bucknu. Ovšem 

navzdory rodišti v Košicích hvězda ze Štvanice, i z klubu sehraná se Zábrodským a Konopáskem. Společně tvoří asi nejlepší 

útok Evropy. Vyhrají mistrovství světa, získají stříbro na olympiádě, než na konci roku 1948 Troják zahyne v letadle nad 

Lamanšským průlivem, kterým půlka reprezentační výpravy letí na přípravné zápasy do Londýna. Šest hráčů tehdy z různých 

důvodů muselo z Francie letět až den po hlavní části výpravy a objednaný speciál zmizel nad mořem beze stopy. 

Kromě Trojáka nad kanálem zahynul i náhradní brankář Jarkovský, obránci Vilibald Šťovík, Miloslav Pokorný (oba mistři světa a 

olympijští medailisté) a Zdeněk Švarc, a také Karel Stibor, křídlo druhé formace LTC i nároďáku. 

Jeho centrem byl Jaroslav Drobný, sportovní multitalent na úrovni Ester Ledecké. V hokeji byl členem slavného týmu a měl 

medaile z mistrovství světa i olympiády, ale současně byl špičkovým světovým tenistou. Kombinace hokej- tenis byla 

populární, ale nikdo ji nezvládl na tak vysoké úrovni jako hvězda ČLTK, druhého z pražských klubů. 

Jak pestrá byla jeho kariéra, tak pestrý byl i jeho pas. Drobný během kariéry reprezentoval celkem čtyři země. Československo, 

Protektorát Čechy a Morava, pak po válce znovu Československo, po roce 1948 emigroval do Egypta (v jeho barvách si připsal 

největší tenisový úspěch, když v roce 1954 vyhrál Wimbledon) a v roce 1960 jako osmatřicetiletý nastoupil ve Wimbledonu s 

občanstvím Spojeného Království. 

Z útočníků jsme zapomněli ještě na Václava Roziňáka, rychlé pravé křídlo. Ve Svatém Mořici hrál ve druhé lajně s Drobným a 

Stiborem, ale po Trojákově smrti se posunul k Zábrodskému s Konopáskem, který prý byl v týmu jeho nejlepším kamarádem. 

https://www.prahain.cz/sport/zacalo-to-na-stvanici-a-vyvrcholilo-v-naganu-3370.html
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Právě v této sestavě dosáhla první pětka LTC největší virtuozity, než obě její křídla skončila na dlouhé roky za mřížemi 

(Konopásek dostal 15 let, Roziňák 10). 

Z obránců už jsme probrali ty nejtragičtější případy, jejich život skončil necelý rok po olympiádě. Kromě nich je určitě třeba 

zmínit člena první pětky Miroslava Slámu, nejzkušenějšího beka, který před válkou přišel do Prahy studovat práva a zároveň 

hrát za ČLTK. Král rozehrávky a ofenzivní obrany (takový, po jakých je poptávka i dnes) se měsíc po tragédii nad Kanálem 

rozhodl po Spenglerově poháru v Davosu zůstat ve Švýcarsku a nevracet se do komunisty obsazeného Československa. 

Podobné rozhodnutí o Vánocích 1948 v Davosu učinil i další z olympijských beků Oldřich Zábrodský, mladší bratr 

reprezentačního kapitána. Tomu předcházela dramatická porada v kabině LTC, kde hráči hlasovali o nabídce emigrovat 

kolektivně, ale rozhodli se vrátit do země. O dva roky později toto hlasování bude pro Konopáska, Roziňáka, Modrého a 

spoustu dalších jedním z hlavních bodů obžaloby. 

A také pro Přemysla Hainého, mladého obránce z LTC, jehož reprezentační kariéra trvala mimořádně krátce. Na olympiádě byl 

ve 23 letech nováčkem, na podzim mu náhoda zachránila život (původně byl v nominaci na zápasy v Anglii, nakonec jej 

nahradil Zdeněk Švarc), aby na jaře 1950 rovněž spadl do procesu s hokejovou reprezentací a skončil na uranu. Naštěstí pouze 

na rok, po kterém dokázal celkem úspěšně navázat přerušenou kariéru, do nároďáku však už nikdy povolán nebyl. 

Posledním „Pražákem“ na olympiádě byl Josef Trousílek, zkušený obránce, který pamatoval ještě předválečná mistrovství. Na 

olympiádě toho moc nenahraje, ale po apokalypse reprezentační obrany nad Lamančem se stane pro reprezentaci znovu 

nepostradatelným. 

Boža Modrý. Pan Hokej 

A pak je tu Bohumil Modrý. V tomto případě možná skutečně (pan Zábrodský promine) nejlepší nakonec. Dvaatřicetiletý 

inženýr je v té době považován za jednoznačně nejlepšího brankáře v Evropě a možná i na světě, první Evropan, který dostal 

oficiální nabídku z NHL. 

Modrý se do reprezentace dostal už před válkou, ve dvaadvaceti se prosadil přes zakladatele české brankářské školy Jana 

Peku a chytal mistrovství světa doma na Štvanici. 

Mimo jiné byl vystudovaný inženýr prvním teoretikem hokejového chytání, v časopise Mladý hlasatel mu šéfredaktor Jaroslav 

Foglar zřídil rubriku Škola hokejového brankáře, kde několik let pravidelně pomocí atraktivních textů i pozoruhodných nákresů 

definoval principy brankářské práce. 

Za protektorátu byl hokej na zamrzlých rybnících jediným rozptýlením v těžkých časech. Ndšení hokejisté hltali Modrého 

časopisové lekce a brankář se postupně stal hlavní tváří celého československého hokeje. 

Po válce se podílel na všech fantastických úspěších, co si náš hokej připsal. Dva tituly mistra světa, první medaile z olympiády, 

přičemž senzační remíza 0:0 s Kanadou šla především za ním. K tomu tři vítězství LTC na Spenglerově poháru (tehdy setkání 

nejlepších evropských klubů s hosty ze zámoří) po sobě. 

Modrý udivoval svým klidem a přesným vykrýváním úhlů, ze kterého byl cítit jeho inženýrský titul. Vlastně není divu, že právě 

on byl prvním, koho oslavila slavná soutěž ze zámoří. 

V roce 1949, když komunistický ministr Kopecký nesplnil slib a nepustil jej po druhém titulu do NHL, ukončil znechucený 

Modrý kariéru. 

O tři čtvrtě roku později u něj zazvonila policie. Psal se rok 1950 a čistky nového režimu ve všech oborech právě vrcholily. 

Modrý se rozloučil z rodinou a na výslech odjel vlastním autem západní výroby. To neuvidí už nikdy, rodinu dalších pět let. I 

když s událostmi kolem odjezdu na mistrovství světa do Londýna (při kterých byl národní tým pozatýkán) neměl nic 

společného, v reprezentaci už nebyl a v té době byl s rodinou na horách, je jako modla mládeže postaven do čela „protistátní 

skupiny“. Nesmyslná obvinění mu v neveřejném procesu vynesou 15 let. Po pěti letech rubání uranu v šílených podmínkách je 

se zničeným zdravím propuštěn. 

Obr, Gusta a emigranti 

Po mnoha letech zdravotních problémů umírá už v sedmačtyřiceti letech roku 1963. 

V té době je stříbro ze Svatého Mořice stále jedinou medailí, kterou kdy československý hokej získal. Parta náhradníků místo 

pozavíraných hvězd nedokáže držet se špičkou krok, tím spíše když roku 1954 nastoupí na scénu mužstvo SSSR (kterému v 

létě 1948 dávali v rámci komunistické družby první lekce právě hráči LTC s Modrým v čele). 

Až o rok později to Československu v Insbrucku cinkne bronzově. Je u toho i sparťan František Tikal, o kterém jsme toho ale 

už napsali dost. 
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O čtyři roky později už je to stříbro. A je u toho opět několik bruslařů školených Vltavou. Už ne tolik jako ve slavné poválečné 

partě, přece jen mezitím vznikly nové hokejové bašty v Brně, Bratislavě nebo Jihlavě. Několik jmen ale určitě stojí za zmínku. 

Především Josef Horešovský, v té době československý obránce číslo 1. Rodák ze Žiliny, kterého si ve Spartě vychovali coby 

nástupce Gut s Tikalem. Robustní bek, který platil na sovětské i zámořské hvězdy, jistil útočné výpady parťáka Jana Suchého. 

A pak trojice útočníků. Zejména Jan Havel, řečený „Gusta“, křídlo se střeleckým darem od pánaboha. 

Parťákem mu v klubu a na olympiádě i v nároďáku byl Jiří Kochta. Šikovný centr později doplatil na konkurenci mladších 

Nového či Hlinky a tak z reprezentace vypadl. V roce 1982 emigroval a kuriozitou je, že jeho zabavený dům získal tchán 

tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka. 

K emigraci se rozhodl i třetí z nominovaných sparťanů. Petr Hejma opustil Československo již v roce 1968 a ještě stihl velmi 

slušnou kariéru v německé Bundeslize. Hejma hrál centra Havlovi a dařilo se jim. Celkem zaznamenali osm gólů, z toho jeden 

Kanadě a dva při slavné výhře nad SSSR. 

Na další olympiádě v japonském Sapporu doplnil sparťanskou dvojku Horešovský- Kochta ještě třetí do party. 

Nastupuje Fakír 

Jiří Holeček sice střídal po čtyřech gólech od Američanů, ale jinak se odchovanec Tatry Smíchov a brankář Sparty (po 

několikaletém odskoku do slovenských Košic, když mu v Praze klub nedokázal sehnat byt) stal na dlouhá léta reprezentační 

jedničkou a s přezdívkou „fakír“ postrachem zejména sovětských útočníků. 

Není prostor vypočítávat všechny slavné zápasy, které v nároďáku vychytal. Na olympiádách, světových šampionátech, i na 

Kanadském poháru, kde se v roce 1976 naši poprvé poměřili se zámořskými hvězdami. Brankář vynikající až neuvěřitelnou 

ohebností a postřehem a produkující zákroky nad kterými diváci jen nevěřícně kroutili hlavou, vychytal po bronzu ze Sappora 

ještě stříbro o čtyři roky později. Po finále, ve kterém ještě tři minuty před koncem budeme proti Sovětům vést… 

Trenérem byl tehdy v Innsburcku Karel Gut, jedna ze sparťanských legend. A o osm let později v Sarajevu, kde vybojujeme 

další stříbro, bude stát na lavičce další sparťan, Luděk Bukač. 

Richter s Hrdinou a Růžičkou 

A na ledě k druhému místu zásadně přispěje sehraná dvojice ze Sportovní haly Pavel Richter- Jiří Hrdina. Jako centra k nim 

trenéři postaví Vladimíra Růžičku, tehdy hvězdu Litvínova, který ještě netuší, že o dvacet let později bude nedotknutelným 

Bohem na slávistickém břehu Vltavy… 

Za dalších osm let se reprezentace raduje z bronzu na hrách v Albertville a jako kapitán je u toho sparťan Tomáš Jelínek. 

Sparta v té sezóně mezi dvěma tituly má v nároďáku poměrně početné zastoupení, medaile si tedy pověsí na krk i Richard 

Žemlička, Petr Hrbek, nebo Leo Gudas. A taky Petr Bříza, který ale zrovna v té sezóně chytal v Německu. Jinak si jej ale všichni 

spojují s holešovickým klubem. 

Jsou to pestré dějiny českého hokeje, od Modrého po Břízu a od Zábrodského po Jelínka. Jen jeden pražský rodák ale má z 

olympijského hokejového turnaje medaili zlaté barvy. 

František Kučera, obránce, kterému už od juniorů věštili velkou budoucnost, dobýval hned od roku 1990 NHL. Před 

olympijskou sezónou se vrátil do Sparty a na turnajích v Helsinkách a Moskvě přesvědčil reprezentační trenéry Hlinku s 

Lenerem. Společně s plzeňským Jaroslavem Špačkem utvořili obranné duo, které přivádělo zámořské komentátory k otázkám, 

proč tihle dva dávno nejsou v NHL. 

Po slavných zápasech s USA, Kanadou a Ruskem si kapitán Sparty pověsil na krk zlatou medaili a poslechl si hymnu. První 

sparťan a první Pražák na absolutním vrcholu. 

Měl jsem připravený i medailonek na Romana Červenku, kapitána národního týmu pro olympiádu v Pekingu, který rovněž 

odjížděl s ambicemi na medaili. A na Petra Nedvěda, který jako generální manažer tento tým sestavoval... 

Tak nic. 

Autor: Jakub Veselý 
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foto: Facebook Kverulant.org / Zimní stadion na Štvanici 

U MUZEA ČTYŘI Tak jako začaly pod Hlávkovým mostem na štvanickém zimáku pořádné dějiny českého hokeje, začal se právě 

zde odvíjet i příběh českého krasobruslení. Příběh, který také cinkl několika medailemi. 

Pražská krasobruslařská škola se na olympiádu dostala už před válkou. Věra Hrubá skončila roku 1936 v Garmisch - 

Partenkirchenu na sedmnáctém místě, což byl ale pouze začátek jejího dobrodružného příběhu. Blonďatá Češka totiž na hrách 

zaujala přítomného Adolfa Hitlera, který se s ní potkal a optal se, zda by nechtěla „bruslit pro svastiku“, míněno v barvách 

německé říše. 

Dívka (bylo jí tehdy necelých 17) se mu podívala do očí a perfektní němčinou pronesla, že raději bude bruslit „na svastice“. A 

tak si nacističtí pohlaváři museli v Praze najít jiné favoritky… Vytočení říšského vůdce bylo škraloupem, který mohl mít fatální 

následky, takže o pár let později Věra příliš neváhala s emigrací do USA. 

Zde pod jménem Vera Ralston udělala velmi pěknou kariéru nikoliv na bruslích, ale v Holywoodu. Mimochodem, doma 

zapomenutá pražská krasobruslařka tam má hvězdu na chodníku slávy. 

Věra se ale učila bruslit ještě na zamrzlé Berounce, Štvanice byla uvedena do provozu až tři roky před olympiádou. 

Po Garmischi byl s olympiádami na dvanáct let konec, a zásadní roli v tom hrála ona svastika. Když se roku 1948 hry vrátily do 

programu, konaly se ve švýcarském Svatém Mořici. Do horského letoviska už jely Československo reprezentovat naděje, 

odchované umělým ledem, na kterém obvykle musely trénovat brzy ráno, než dorazila „šlechta“ v podobě hokejistů LTC. 

Dagmar Lerchová, Alena Vrzáňová a Jiřina Nekolová obsadily tradičně velmi sledovanou soutěž žen. Nekolová s Vrzáňovou, 

obě sedmnáctileté, skončily na čtvrtém a pátém místě. 

Vrzáňová zaznamená do další sezóny mimořádný progres a na dva roky si podmaní Mistrovství světa. V roce 1950 po 

mistrovství rovnou zůstane v Londýně a vytočí tak komunistické papaláše, kteří následně rozpoutají výstražný monstrproces s 

hokejovým týmem. Vrzáňová odejde do USA, kde se pod jménem Aja Zanova stane hvězdou lední revue, později bude 

podnikat v gastronomii. Do Prahy se vrátí až po roce 1990. 

Nekolová odejde na Západ ještě o rok dříve, po čtvrtém místě na MS 1949. Nadějná generace českého krasobruslení tak 

skončí dříve, než stihne vybojovat olympijskou medaili. 

Osm let trvá, než trenér Karel Glogar, tvůrce úspěchů Vrzáňové, vychová na Štvanici novou olympiončku. Jindřišku 

Kramperovou dal otec zubař na krasobruslení, aby jako podvyživené dítě války při sportu na zdravém vzduchu zesílila. Kromě 

krasobruslení zvládala paralelně kariéru koncertní pianistky, která nakonec zvítězila a věnovala se jí celý život. 

Na následující hry byla místo ní nominována brněnská Jana Mrázková, která skončila čtvrtá. Největší hvězdou krasobruslení, 

které tehdy bylo výkladní skříní československého zimního sportu, byla ale Karol Divín. Rodák z Budapešti a „Středoevropan“ 

(otec Maďar s německými předky, matka napůl Češka a napůl Slovenka) se po válce s rodiči přesunul do Bratislavy a změnil 

původní příjmení Finster. V roce 1960 získal na hrách ve Squaw Valley druhé místo, které obhájí i o dva roky později na 

domácím Mistrovství světa v čerstvě otevřené Sportovní hale. 

Na domácím šampionátu, který byl vrcholem této zlaté éry českého krasobruslení, získali titul i sourozenci Eva a Pavel 

Romanovi. Ti v párové soutěži tanců na ledě v letech 1962- 1965 získali čtyři světová prvenství v řadě. Na olympiádě však 

žádnou medaili nezískali - z toho prostého důvodu, že taneční páry začaly pod pěti kruhy soutěžit až od roku 1976. 

https://www.prahain.cz/sport/ledove-kralovny-a-princ-hamlet-elegani-ze-stvanice-kterym-to-cinklo-3423.html
https://www.prahain.cz/sport/ledove-kralovny-a-princ-hamlet-elegani-ze-stvanice-kterym-to-cinklo-3423.html
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Naopak soutěž „sportovních dvojic“ už se na olympiádě jezdila, a tak mohlo duo českých jmen a štvanických základů Marie a 

Otto Jelínkovi získat v roce 1960 čtvrté místo. Radost nám může kazit jen to, že bramborové medaile vyjeli pro Kanadu, kam s 

rodiči v roce 1948 emigrovali. 

Sněženka od Vltavy 

V Holešovicích se tleskalo hvězdám, na Štvanici ale mezitím vyrůstá další skvělá generace. A její královnou byla Hana Mašková, 

která už v deseti soutěžila s dospělými. 

Dcera přísné matky (kromě každodenních tréninků v dětství zvládá jazykovou školu, klavír a balet) s okouzlujícíma očima a 

přirozenou krásou je novou hvězdou zimních stadionů. Píší se šedesátá léta, ze sportovců se poprvé stávají celebrity a krásná 

Hanka s plachým úsměvem je pro tuto dobu ideálním materiálem. Trenérka Míla Nováková jí pro její křehkost říkala 

„sněženka“. 

Ve čtrnácti jela poprvé na olympiádu, ale nejmladší nebyla - ještě o ročník pod ní byl Ondrej Nepela, Divínův zázračný 

nástupce z bratislavské skupiny trenérky Můdré. 

Od následující sezóny pravidelně vyhrávala mistrovství republiky, v roce 1967 byla druhá v Evropě a třetí na světě. Před 

Grenoblem 1968 jedna z největších československých nadějí. 

Na soutěžích okouzluje půvabem a elegantním skluzem. Na olympijskou sezónu staví oslňující volnou jízdu v růžových šatech 

na hudbu Smetanovy Vltavy. 

A měsíc před olympiádou vyhraje Mistrovství Evropy, tradiční olympijskou generálku, když poprvé porazí Gabriele 

Seyfertovou, osvalenou královnu skoků z NDR. S křehkou Hankou tvoří pozoruhodně kontrastní dvojici rivalek. 

Jízda Maškové na Vltavu je přesně tím, čemu se ve sportu říká „hozená rukavice“. Doma i ve světě najednou byla řazena mezi 

favoritky na zlato. 

Po povinných programech byla čtvrtá, na prvním místě se usadila americká hvězda Peggy Flemingová před Seyfertovou, které 

povinné sestavy seděly. 

Její Vltava Francouze ohromila. Rakušanka Schubaová zůstala kdesi vzadu a Flemmingová se Seyfertovou znejistěly. 

Američanka, která nastupovala hned po Maškové, ale tlak ustála a vyjela si ještě lepší známky. A i endérácké rivalce náskok 

nakonec stačil. 

Přesto byl její bronz první československou medailí v kategorii žen, která již předtím vyprodukovala tolik nadějí. A také 

bohužel medailí jedinou. 

Šedesátá léta byla pro české krasobruslení mimořádně úspěšná, ale vysněného vrcholu v podobě olympijského zlata se 

podařilo dosáhnout až na začátku sedmdesátých. Ondrej Nepela, souputník Maškové, vládl celému olympijskému cyklu, a 

nakonec se mu přes pád ve volné jízdě podařilo vyhrát i soutěž v Sapporu. 

Když se s medailí vrátil na Ruzyni, minul se o pouhé dvě hodiny s rakví své kamarádky. Hana Mašková, hvězda lední revue 

Holiday on Ice, se v březnu 1972 ve Francii zabila v autě. 

Pak si naše krasobruslení dalo pauzu až do počátku osmdesátých let, kdy zazářil slovenský démon Jozef Sabovčík. Jeho 

bronzová medaile v Sarajevu 1984 vzbudila opět zájem o piruety na ledě, tím spíše, že v roce 1988 se v Praze měla konat 

tradiční evropská olympijská generálka. 

Hamlet na ledě 

A pražská bruslařská škola po dlouhé době dokázala vyprodukovat závodníka, který mohl vážně pomýšlet na medaile. 

Dvaadvacetiletý Petr Barna, mistr dramatického efektu a prezentace, skončil nakonec sedmý za trojicí Sovětů, dvěma Němci a 

Polákem Filipowským. 

Na olympiádě ale skončil až třináctý a rozčílené vedení výpravy jej z Calgary poslalo domů okamžitě po soutěži. 

Chuť si spravil o čtyři roky později. S volnou jízdou Hamlet ohromil na Mistrovství Evropy, když porazil i sebevědomé Sověty 

(respektive zástupce Svazu nezávislých republik, jak se uprostřed olympijské sezóny rozpadlý SSSR přejmenoval) Petrenka a 

Urmanova. A zase se psalo, že máme favorita na zlato. 

Obhájce olympijského zlata Petrenko mu to ale v Albertville všechno vrátil, a nakonec jej porazil i Američan Paul Wylie. Přesto 

bronzová medaile Petra Barny byla skvělým úspěchem pražského krasobruslení. 

Už třeba proto, že byla zatím poslední. A ani slavná éra Vernera a Březiny na tom nic nezměnila. 
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Autor: Jakub Veselý 
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40. Hostivařský autobazar má brzy zmizet 
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Kauzou spojenou s radnicí Prahy 15 se během čtrnácti let zabývaly soudy. Spolek nyní volá po odstranění stavby. 

Areál autobazaru pro zhruba tři sta vozů na ploše více než osmi tisíc metrů čtverečních vznikl v Pražské ulici v Praze 15 již v 

roce 2008. Od té doby je objekt stojící v těsném sousedství hostivařských obytných domů jablkem sváru mezi místními 

obyvateli a bývalými i současnými zaměstnanci radnice patnácté městské části. Areál zde totiž vznikl za zvláštních okolností a 

dodnes zde podle kritiků nestojí úplně legálně. 

„Místní kmotr a syn někdejšího starosty Aleš Petříš postavil v roce 2008 v Praze 15 načerno autobazar. Radnice mu poté 

pomohla dát dodatečně všechno do pořádku a přitom mnohokrát porušila zákon. Naše obecně prospěšná společnost 

Kverulant ve věci podala několik žalob, a přestože soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena v souladu se 

zákonem, autobazar je stále v provozu,“ říká pro deník Metro ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima. 

Černá stavba 

Cílem spolku je odstranění stavby, a to již od roku 2009 . Areál autobazaru totiž před lety vznikl bez zákonného posouzení 

vlivu na životní prostředí, vyjádření sousedů i dalších náležitostí, které jsou obvykle v podobných případech třeba. Stavba byla 

totiž ohlášena jako dočasná. Zjednodušeně řečeno, mělu tu původně stát jen dvě mobilní buňky. „Šlo o obcházení zákona. 

Poté, co byla při stavbě zničena původní zeleň, vydal se tehdy Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější informace. 

S dalšími obyvateli se pak následně přihlásil jako účastník stavebního řízení. Starostův tým nás poté jako účastníka vyloučil,“ 

vzpomíná Razima. 

Zásah magistrátu 

Na netradiční postup úřadu stěžovatelé tehdy upozornili magistrát. Ten poté vyzval Prahu 15, aby nezákonné povolení stavby 

zrušila. Jeho vydání totiž nepředcházelo vydání územního rozhodnutí. „Toto rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s 

umístěním stavby a obecně říká, že na daném pozemku lze postavit, dejme tomu, čtyřpatrový obytný dům. Teprve když má 

stavebník takové rozhodnutí, může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo toho, aby se Praha 15 tehdy řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla dát 

dodatečně všechno do pořádku. A tak bylo vydáno nové povolení,“ uvádí Razima. 

Nejistá budoucnost 

Kverulant se poté spojil se společenstvím vlastníků sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo první žalobu. Následovala 

další spletitá síť soudů, petic, odvolání a stížností, a to jak na radnici, tak na magistrát. Deník Metro o kritizovaném autobazaru 

hovořil také s místostarostou Prahy 15 Václavem Bílkem. Ten byl ochoten se ke kauze, která se táhne léta, respektive k verzi 

předkládané spolkem Kverulant, vyjádřit pouze částečně. 

„Městská část se nebude a nemůže vyjadřovat ke všem tvrzením. Většina uváděných osob již nevykonává činnosti v oblasti 

samosprávy nebo státní správy a bývalý starosta již nežije. Poslední vývoj je ten, že magistrát vydal 21. prosince rozhodnutí, ve 

kterém povoluje změnu využití území jako dočasnou. Nejedná se tedy o povolení žádných staveb,“ argumentuje pro Metro 

Bílek s tím, že se samotná radnice Prahy 15 proti majiteli autobazaru naopak postavila. 

Kverulant tak vyhrál jen napůl. Před pár dny totiž spolek vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a poté 

zahájil řízení o jejím odstranění. 

„Žadatel pan Petříš v roce 2012 požádal o prodloužení změny užívání pozemku autobazaru v Hostivaři. I tato složitá věc byla 

řešena soudy. Náš úřad ji vyřešil v tomto lednu tak, že řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podal žadatel odvolání. V této věci 

bude tedy opět rozhodovat pražský magistrát,“ dodává pro deník Metro Bílek. 

https://app.monitora.cz/article/695484102/346435b7209d90c7931e?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzksIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2OTU0ODQxMDIsInRpZCI6NTcwNDR9.ZI0M5jOD2_2ruqHQeYQOZpbZxZ3rL55lJ8vps3iCtRc
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Citát 

Jedná se o vleklou a značně nepřehlednou právní záležitost. Klasické stavební povolení jsme nikdy nevydali. 

VÁCLAV BÍLEK, MÍSTOSTAROSTA PRAHY 15 

Autor: FILIP JAROŠEVSKÝ 
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41. Pozor, staví syn starosty! V kauze šlo také o zeleň a stromy 
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Loni v prosinci doběhlo takzvané přezkumné řízení. Ve složitém právní textu magistrát konstatuje, že povolení z roku 2012 pro 

stavbu autobazaru nikdy nebylo „pro četné vady“ pravomocné, a proto jej nemůže přezkoumat. 

Kromě samotné legálnosti stavby se v souvislosti s autobazarem několikrát řešila i zeleň. Nejprve šlo o nedodržený požadavek 

obsažený v územním rozhodnutí z roku 2008. V něm se uvádělo, že celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 metrů 

čtverečních a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 metrů čtverečních. Žádná zeleň ale poté ani v následujících letech 

vysázena nebyla. 

K částečné nápravě došlo až v roce 2014. Autobazar byl osazen několika stromy. Konkrétně přibylo 12 javorů, dvě sakury, 

platan a čtyři břízy. Ty ale během několika měsíců uhynuly. 

Deník Metro oslovil také samotného Aleše Petříše. Podle něj jsou stížnosti sousedů a zástupců spolku Kverulant na jeho 

autobazar neoprávněné. „Nerozumím, proč někteří lidé mají potřebu dělat si reklamu shazováním práce druhých. Po všech 

soudech a odvoláních je tahle situace k nerozmotání. Jestli došlo k nějaké chybě? Je to možné. Nejsem ale ani kmotr, ani 

mafián,“ uvedl pro deníku Metro Petříš. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15. Foto z 10. února. 

KVERULANT.ORG 

https://app.monitora.cz/article/695484103/227c5f94682f416b5254?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzksIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo2OTU0ODQxMDMsInRpZCI6NTcwNDR9.UbmQ3igrDLvt5LbzQPM0B_XdRRflKsDQbSHdoLnmeXI
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42. Zmizí hostivařský autobazar? Kauzou spojenou s radnicí Prahy 15 se 

během 14 let zabývaly soudy 
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23. února 2022 5:06 Filip Jaroševský Metro.cz 

Areál autobazaru pro zhruba tři sta vozů na ploše více než osmi tisíc metrů čtverečních vznikl v Pražské ulici v Praze 15 již v 

roce 2008. Od té doby je objekt stojící v těsném sousedství hostivařských obytných domů jablkem sváru mezi místními 

obyvateli a bývalými i současnými zaměstnanci radnice patnácté městské části. Areál zde totiž vznikla za zvláštních okolností a 

dodnes zde podle kritiků nestojí úplně legálně. 

„Místní kmotr a syn někdejšího starosty Aleš Petříš postavil v roce 2008 v Praze 15 načerno autobazar. Radnice mu poté 

pomohla dát dodatečně všechno do pořádku a přitom mnohokrát porušila zákon. Naše obecně prospěšná společnost 

Kverulant ve věci podala několik žalob, a přestože soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena v souladu se 

zákonem, autobazar je stále v provozu,“ říká pro deník Metro ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima. 

Černá stavba 

Cílem spolku je odstranění stavby, a to již od roku 2009. Areál autobazaru totiž před lety vznikl bez zákonného posouzení 

vlivu na životní prostředí, vyjádření sousedů i dalších náležitostí, které jsou obvykle v podobných případech třeba. Stavba byla 

totiž ohlášena jako dočasná. Zjednodušeně řečeno, měly tu původně stát jen dvě mobilní buňky. „Šlo o obcházení zákona. 

Poté, co byla při stavbě zničena původní zeleň, vydal se tehdy Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější informace. 

S dalšími obyvateli se pak následně přihlásil jako účastník stavebního řízení. Starostův tým nás poté jako účastníka vyloučil,“ 

vzpomíná Razima. 

Zásah magistrátu 

Na netradiční postup úřadu stěžovatelé tehdy upozornili magistrát. Ten poté vyzval Prahu 15, aby nezákonné povolení stavby 

zrušila. Jeho vydání totiž nepředcházelo vydání územního rozhodnutí. 

„Toto rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně říká, že na daném pozemku lze postavit, dejme 

tomu, čtyřpatrový obytný dům. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, může si na stavebním úřadě zažádat o vydání 

stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. Místo toho, aby se Praha 15 tehdy řídila magistrátním rozhodnutím a 

zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla dát dodatečně všechno do pořádku. A tak bylo vydáno nové povolení,“ uvádí 

Razima. 

VÁCLAV BÍLEK, MÍSTOSTAROSTA PRAHY 15 

Nejistá budoucnost 

Kverulant se poté spojil se společenstvím vlastníků sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo první žalobu. Následovala 

další spletitá síť soudů, petic, odvolání a stížností, a to jak na radnici, tak na magistrát. Deník Metro o kritizovaném autobazaru 

hovořil také s místostarostou Prahy 15 Václavem Bílkem. Ten byl ochoten se ke kauze, která se táhne léta, respektive k verzi 

předkládané spolkem Kverulant, vyjádřit pouze částečně. 

„Městská část se nebude a nemůže vyjadřovat ke všem tvrzením. Většina uváděných osob již nevykonává činnosti v oblasti 

samosprávy nebo státní správy a bývalý starosta již nežije. Poslední vývoj je ten, že magistrát vydal 21. prosince rozhodnutí, ve 

kterém povoluje změnu využití území jako dočasnou. Nejedná se tedy o povolení žádných staveb,“ argumentuje pro Metro 

Bílek s tím, že se samotná radnice Prahy 15 proti majiteli autobazaru naopak postavila. 

http://www.metro.cz/zmizi-hostivarsky-autobazar-kauzou-spojenou-s-radnici-prahy-15-se-behem-14-let-zabyvaly-soudy-icj-/praha.aspx?c=A220222_170633_metro-praha_mjafi
http://www.metro.cz/zmizi-hostivarsky-autobazar-kauzou-spojenou-s-radnici-prahy-15-se-behem-14-let-zabyvaly-soudy-icj-/praha.aspx?c=A220222_170633_metro-praha_mjafi
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Kverulant tak vyhrál jen napůl. Před pár dny totiž spolek vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a poté 

zahájil řízení o jejím odstranění. 

„Žadatel pan Petříš v roce 2012 požádal o prodloužení změny užívání pozemku autobazaru v Hostivaři. I tato složitá věc byla 

řešena soudy. Náš úřad ji vyřešil v tomto lednu tak, že řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podal žadatel odvolání. V této věci 

bude tedy opět rozhodovat pražský magistrát,“ dodává pro deník Metro Bílek. 

Pozor, staví syn starosty! V kauze šlo také o stromy 

Loni v prosinci doběhlo takzvané přezkumné řízení. Ve složitém právní textu magistrát konstatuje, že povolení z roku 2012 pro 

stavbu autobazaru nikdy nebylo „pro četné vady“ pravomocné, a proto jej nemůže přezkoumat. 

Kromě samotné legálnosti stavby se v souvislosti s autobazarem několikrát řešila i zeleň. Nejprve šlo o nedodržený požadavek 

obsažený v územním rozhodnutí z roku 2008. V něm se uvádělo, že celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 metrů 

čtverečních a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 metrů čtverečních. Žádná zeleň ale poté ani v následujících letech 

vysázena nebyla. 

K částečné nápravě došlo až v roce 2014. Autobazar byl osazen několika stromy. Konkrétně přibylo 12 javorů, dvě sakury, 

platan a čtyři břízy. Ty ale během několika měsíců uhynuly. 

Deník Metro oslovil také samotného Aleše Petříše. Podle něj jsou stížnosti sousedů a zástupců spolku Kverulant na jeho 

autobazar neoprávněné. „Nerozumím, proč někteří lidé mají potřebu dělat si reklamu shazováním práce druhých. Po všech 

soudech a odvoláních je tahle situace k nerozmotání. Jestli došlo k nějaké chybě? Je to možné. Nejsem ale ani kmotr, ani 

mafián,“ uvedl pro deníku Metro Petříš. 

Komentáře 

Autor: Filip Jaroševský 
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43. Arcibiskupství stáhlo žalobu na šéfa Kverulantu 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Domácí (ČTK) ● 1. 3. 2022, 13:15 

Vydavatel: Česká tisková kancelář (cz-47115068) ● Autor: mha, ado 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant, Spolek Kverulant, Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Praha 1. března (ČTK) - Pražské arcibiskupství vzalo zpět žalobu, ve které požadovalo omluvu od ředitele organizace 

Kverulant Vojtěcha Razimy za jeho tvrzení o účelovém převodu takzvané Manderscheidské knihovny do Strahovského 

kláštera. Učinilo tak kvůli judikátu Nejvyššího soudu, který podle nich nedává možnost právnickým osobám v případě pomluvy 

požadovat omluvu na veřejnosti. Pražský městský soud, který se sporem zabývá, tak rozhodl, že řízení zastaví. 

"Arcibiskupství explicitně zdůrazňuje, že zpětvzetí žaloby je v tomto případně pouze dočasné a že soudní spor nelze ze strany 

pana Vojtěcha Razimy považovat za ukončený v jeho prospěch," uvedli jeho představitelé v tiskové zprávě. 

Právník arcibiskupství Jan Krampera soudu nejprve navrhoval, aby řízení přerušil do doby, než o judikátu Nejvyššího soudu 

rozhodne Ústavní soud. Arcibiskupství totiž podle něj chtělo, aby se soud musel zabývat tím, zda jsou Razimova tvrzení 

pravdivá či ne. Soudkyně Jana Přikrylová však tento návrh zamítla s tím, že proti rozhodnutí nebyla zatím ani podána ústavní 

stížnost. Razima po skončení jednání novinářům řekl, že je z výsledku rozpačitý. Za svými slovy si stojí. 

Bývalý předseda odborové organizace zaměstnanců církví Razima v listopadu 2020 v rozhlasu uvedl, že arcibiskupství 

bezplatně převedlo historické knihy v hodnotě 100 až 200 milionů korun na knihovnu premonstrátů proto, aby na uvolněném 

prostoru mohlo vytvořit luxusní zasedací místnost pro vedení bez výběrových řízení. "Je to tristní záležitost. Jsou opuštěny 

všechny procesy, které brání tomu, aby se tam někdo osobně obohatil," prohlásil v pořadu Razima. 

Podle Razimy se tvrzení ohledně knihovny mohlo ještě probírat v rámci rozsáhlejší pře, kterou Kverulant a jeho ředitel vede s 

pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. V této při jde o články uveřejněné na webu spolku Kverulant o 

údajném vyvádění církevního majetku přes Dukovu nadaci. 

Kverulant zveřejnil na svých stránkách 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 Razimy. Uvedlo, že poté, co s 

mužem muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat 

řadu představitelů arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce založil Duka jako vrcholný představitel Arcibiskupství 

pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím. 

Duka se loni obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články z webu 

odstranit. Soud mu nejprve vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Samotný spor zatím soud projednávat podle 

Razimy nezačal. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s ní mocní nehrají fér, 

a využívá k tomu všechny zákonné možnosti. 

ado mha 

Autor: mha, ado 

https://app.monitora.cz/article/701184676/21a060327d71bedf5267?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1MzksIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3MDExODQ2NzYsInRpZCI6NTcwNDR9.jUnN5oXdIPxJgjLLudIsdV0qTOwvOeO4qOArwXwNbSQ
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44. Arcibiskupství stáhlo žalobu na šéfa Kverulantu kvůli výrokům o jeho 

hospodaření. Na omluvě pořád trvá 
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kverulantu-kvuli-vyrokum-o-jeho-hospodareni-na-omluve-porad-trva.html 

Zakladetel spolku Kverulant Vojtěch Razima loni komentoval hospodaření pražského arcibiskupství kvůli převodu 

historických knih tzv. Manderscheidské knihovny. Za své výroky čelil obžalobě, kterou se ale nakonec arcibiskupství rozhodlo 

vzít zpět, protože kvůli judikátu Nejvyššího soudu nemá právnická osoba nárok na omluvu. Arcibiskupství ale na omluvě trvá a 

žalobu chce podat, pokud o možnosti žádat omluvu rozhodne Ústavní soud. 

Celý případ se vlastně nezačal fakticky vůbec řešit, protože u soudu nedošlo ani na čtení obžaloby. Obě strany měly od 

poloviny února ještě čas na smírné řešení , k tomu ale nedošlo. „Nic takového se neodehrálo ze strany žalobce,“ řekl obhájce 

Vojtěcha Razimy. 

Ten čelil žalobě kvůli výrokům z loňského roku, kdy komentoval bezplatný přesun knih v hodnotě podle něj 100 až 200 

milionů korun z tzv. Manderscheidské knihovny pryč z arcibiskupství. „Celé se to dělalo jen kvůli tomu, aby v místě, kde ta 

knihovna byla, si pan Duka vytvořil svojí vlastní privátní zasedací místnost,“ řekl už dříve u soudu. 

Chceme omluvu 

Arcibiskupství po něm chtělo omluvu. Soudkyně Jana Přikrylová ale upozorňovala na to, že se musí řídit judikátem Nejvyššího 

soudu, podle kterého právnické osoby nemají na omluvu nárok. Advokát arcibiskupství Jan Krampera chtěl, aby se jednání 

přerušilo, než tento judikát přezkoumá Ústavní soud. „Je pro mě těžké pochopit, že je beztrestně možné urážet právnickou 

osobu,“ poznamenal a upozorňoval na to, že Ústavní soud už dříve některé judikáty změnil. 

Soudkyně ale takovému řešení nebyla příliš nakloněna. „Aktuálně je situace taková, že ta ústavní stížnost podaná nebyla,“ 

komentovala jeho požadavek, se kterým navíc nesouhlasil Razimův obhájce. Krampera argumentoval také tím, že i druhá 

strana by měla mít zájem obhájit si své argumenty. Dokud soud nezačne žalobu projednávat, nebude ani Razimovy výroky na 

adresu arcibiskupství řešit. „Žalovaný nesouhlasí s tím, aby byla věcně projednávána pravdivost jeho výroků,“ podotkl. 

Žalobu vzali zpět 

Vzhledem k tomu, že soud nakonec jeho žádost i přerušení jednání nevyhověl, arcibiskupství žalobu vzalo zpět. Počítá ovšem 

s tím, že ji znova podá, pokud Ústavní soud rozhodne o tom, že se právnická osoba může u soudu domáhat omluvy za 

poškození své pověsti. „ Arcibiskupství chce dát tímto krokem jasně najevo své odhodlání domoci se spravedlnosti bez ohledu 

na to, jak dlouho bude ve svém úsilí muset vytrvat,“ uvedlo ve svém prohlášení. Razima po skončení jednání řekl, že je z 

výsledku rozpačitý a za svými slovy si stojí. Arcibiskupství zase upozornilo na to, že celá věc doposud rozhodně neskončila v 

jeho prospěch. 

Další žaloba 

Také uvedlo, že zpětvzetí obžaloby se rozhodně netýká dalšího sporu, který vede s Razimou přímo kardinál Dominik Duka. Jde 

o článek na webu organizace Kverulant, kde se mluví o údajném tunelování církevního majetku právě kardinálem Dukou, 

který je tam také titulován jako „chamtivý prelát“. 

Mluví se v něm o tom, 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. 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/705533/arcibiskupstvi-stahlo-zalobu-na-sefa-kverulantu-kvuli-vyrokum-o-jeho-hospodareni-na-omluve-porad-trva.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/705533/arcibiskupstvi-stahlo-zalobu-na-sefa-kverulantu-kvuli-vyrokum-o-jeho-hospodareni-na-omluve-porad-trva.html
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Arcibiskupství s těmito tvrzeními nesouhlasí a jde podle něj o lživé útoky bývalého zaměstnance. Duka se loni obrátil na soud 

s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články z webu odstranit. Soud mu nejprve 

vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Samotný spor zatím soud projednávat podle Razimy nezačal. 

Šéf spolku Kverulant Vojtěch Razima čelí žalobě od Arcibiskupství pražského kvůli jeho výrokům o hospodaření církve. (15. 

února 2022) 

CNC/Jan Zázvorka 

Kardinál Dominik Duka 

profimedia.cz 

Zakladatel a ředitel watchdog organizace Kverulant.org Vojtěch Razima u Městského soudu v Praze, kde se 16. dubna 2021 

uskutečnilo soudní jednání o otevření Pražského hradu veřejnosti, které iniciovala obecně prospěšná společnost 

Kverulant.org. 

ČTK / Vondrouš Roman 

Kardinál Dominik Duka na oslavě 80. narozenin Václav Klause (18.6.2021) 

Blesk: Jakub Poláček 

Kardinál Dominik Duka na oslavě 80. narozenin exprezidenta Václava Klause (18.6.2021) 

Blesk: Karel Kopáč 

Miloš Zeman přijal na Hradě Dominika Duku (12.12.2019) 

Twitter J. Ovčáčka 

Složení přísahy se účastnil rovněž kardinál Dominik Duka. 

reprofoto Twitter Jiří Ovčáček 

Autor: ČTK, jza 
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45. Konec kšeftů hasičských bossů? 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/ksefty-hasicskych-bossu/ 

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. To se mu daří. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů 

již udělil hasičským bossům první pokutu a generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise slíbil, že hasiči do konce roku 2022 

převedou pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. Pokud i vám vadí 

parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem. 

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán, foto: Deník/Racek Attila 

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 protipožárních kontrol a udělováním pokut 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 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. To je hlavní důvod, 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 ze 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 ze 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již 

konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Reportéři ČT 

https://www.kverulant.org/cases/ksefty-hasicskych-bossu/


  

Přehled zpráv  167 

Ještě než bylo jisté, že smlouva mezi HZS PRAHA a PATROLEM je neplatná, natočili Reportéři ČT v létě 2021 o celé kauze 

reportáž: 

Smlouva mezi hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13. listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. 

Jihomoravští hasiči mu odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního 

ředitele HZS ČR, která má problém s 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. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb. ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, které si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Foto: Pixabay / Nejc Soklič 

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5 zákona o zadávaní veřejných zakázek činí promlčecí lhůta 5 let. A 

ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad nepodal, promlčení 

bylo opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen zčásti. 

ÚHOS vyšetřuje hasiče v Karlovarském a Pardubickém kraji 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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 
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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.“ 

V únoru 2022 dostal Kverulant od ÚHOS obdobný dopis, týkající se HZS v Pardubickém kraji. Tentokrát mu antimonopolní 

úřad sděluje, že na základě dalšího přezkoumání jeho podmětu „získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu 

se zákonem, a proto zahájil správní řízení“ Za čtrnáct dnů na to, dostal HZS V Pardubicích pokutu. Sice dosti malou, jen 56 

tisíc, ale důležitější je vlastní merit rozhodnutí. Antimonopolní úřad konstatoval, že HZS Pardubického kraje porušil zákon, 

když zakázku nevysoutěžil. 

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, v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět obrátil na generální ředitelství HZS s cílem dozvědět se, jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny, že budou uspořádána transparentní výběrová řízení 

na získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ovšem počínání hasičských 

bossů včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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46. Arcibiskup stáhl žalobu 

Tisk ● Právo - Praha a Střední Čechy; str. 15 (Zprávy / Politika) ● 2. 3. 2022 

Vydavatel: BORGIS a.s. (cz-00564893) 

Dosah: 105 000 ● GRP: 1.17 ● OTS: 0.01 ● AVE: 17687.89 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant 

Odkaz: náhled 

Pražské arcibiskupství vzalo zpět žalobu, ve které požadovalo omluvu od ředitele organizace Kverulant Vojtěcha Razimy za 

jeho tvrzení o účelovém převodu tzv. Manderscheidské knihovny do Strahovského kláštera. 

Učinilo tak kvůli judikátu Nejvyššího soudu (NS), který podle nich nedává možnost právnickým osobám v případě pomluvy 

požadovat omluvu na veřejnosti. Pražský městský soud, který se sporem zabývá, tak rozhodl, že řízení zastaví. 

„Arcibiskupství zdůrazňuje, že zpětvzetí žaloby je pouze dočasné a že soudní spor nelze ze strany pana Vojtěcha Razimy 

považovat za ukončený v jeho prospěch,“ uvedli jeho představitelé v tiskové zprávě. 

Právník arcibiskupství Jan Krampera soudu nejprve navrhoval, aby řízení přerušil do doby, než o judikátu Nejvyššího soudu 

rozhodne Ústavní soud. Arcibiskupství totiž podle něj chtělo, aby se soud musel zabývat tím, zda jsou Razimova tvrzení 

pravdivá , či ne. 

Soudkyně Jana Přikrylová tento návrh zamítla s tím, že proti rozhodnutí nebyla zatím ani podána ústavní stížnost. Razima po 

skončení jednání řekl, že je z výsledku rozpačitý. Za svými slovy si stojí. 

(ČTK, zr) 

https://app.monitora.cz/article/701295882/21f60043a450d609f27a?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDAsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3MDEyOTU4ODIsInRpZCI6NTcwNDR9.SjEh20sVMIS36DJPRXRZQiUovJi7RTpz2AwIbTl67Qc
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47. Arcibiskupství stáhlo žalobu na šéfa Kverulantu 

Online ● krestandnes.cz (Jiné) ● 2. 3. 2022, 6:09 

Vydavatel: Křesťan dnes z. s. (cz-06118119) ● Autor: ČTK ● Rubrika: Společnost 

Dosah: 2 053 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 7730.15 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant, Spolek Kverulant, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.krestandnes.cz/arcibiskupstvi-stahlo-zalobu-na-sefa-kverulantu/ 

Praha – Pražské arcibiskupství vzalo zpět žalobu, ve které požadovalo omluvu od ředitele organizace Kverulant Vojtěcha 

Razimy za jeho tvrzení o účelovém převodu takzvané Manderscheidské knihovny do Strahovského kláštera. Učinilo tak kvůli 

judikátu Nejvyššího soudu, který podle nich nedává možnost právnickým osobám v případě pomluvy požadovat omluvu na 

veřejnosti. Pražský městský soud, který se sporem zabývá, tak rozhodl, že řízení zastaví. 

„Arcibiskupství explicitně zdůrazňuje, že zpětvzetí žaloby je v tomto případně pouze dočasné a že soudní spor nelze ze strany 

pana Vojtěcha Razimy považovat za ukončený v jeho prospěch,“ uvedli jeho představitelé v tiskové zprávě. 

SOUVISEJÍCÍ – Soud dal šéfovi Kverulantu a arcibiskupství dva týdny na uzavření smíru 

Právník arcibiskupství Jan Krampera soudu nejprve navrhoval, aby řízení přerušil do doby, než o judikátu Nejvyššího soudu 

rozhodne Ústavní soud. Arcibiskupství totiž podle něj chtělo, aby se soud musel zabývat tím, zda jsou Razimova tvrzení 

pravdivá či ne. Soudkyně Jana Přikrylová však tento návrh zamítla s tím, že proti rozhodnutí nebyla zatím ani podána ústavní 

stížnost. Razima po skončení jednání novinářům řekl, že je z výsledku rozpačitý. Za svými slovy si stojí. 

Bývalý předseda odborové organizace zaměstnanců církví Razima v listopadu 2020 v rozhlasu uvedl, že arcibiskupství 

bezplatně převedlo historické knihy v hodnotě 100 až 200 milionů korun na knihovnu premonstrátů proto, aby na uvolněném 

prostoru mohlo vytvořit luxusní zasedací místnost pro vedení bez výběrových řízení. „Je to tristní záležitost. Jsou opuštěny 

všechny procesy, které brání tomu, aby se tam někdo osobně obohatil,“ prohlásil v pořadu Razima. 

Podle Razimy se tvrzení ohledně knihovny mohlo ještě probírat v rámci rozsáhlejší pře, kterou Kverulant a jeho ředitel vede s 

pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. V této při jde o články uveřejněné na webu spolku Kverulant o 

údajném vyvádění církevního majetku přes Dukovu nadaci. 

Kverulant zveřejnil na svých stránkách 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 Razimy. Uvedlo, že poté, co s 

mužem muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat 

řadu představitelů arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce založil Duka jako vrcholný představitel Arcibiskupství 

pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím. 

Duka se loni obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření, na jehož základě by Kverulant musel články z webu 

odstranit. Soud mu nejprve vyhověl, odvolací senát však rozhodnutí zvrátil. Samotný spor zatím soud projednávat podle 

Razimy nezačal. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s ní mocní nehrají fér, 

a využívá k tomu všechny zákonné možnosti. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin 

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy. 

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 2. března 2022 Foto: Wikimedia Commons – kardinál Duka 

Autor: ČTK 

https://www.krestandnes.cz/arcibiskupstvi-stahlo-zalobu-na-sefa-kverulantu/
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48. Jak si místní kmotr postavil načerno velký autobazar 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 4. 3. 2022, 14:12 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar/ 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik žalob, a přestože 

soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Praha 15 doposud ani nevydala 

zákaz používání této stavby. Pomozte Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických kmotrů a papalášů alespoň malým 

darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

https://www.kverulant.org/cases/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar/
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„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 
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Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

Kverulant se tím nenechá odradit a dál bude usilovat o odstranění černé stavby. 

„Budu pořád poctivý a slušný starosta“ 

V roce 2018 proběhly další komunální volby. Do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO opět Milana Wenzla, bývalého 

člena ODS, a vláda kmotrů z ODS na Praze 15 pokračovala. Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v 

hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo 

zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení 

se stala nastrčená firma Aleše Petříše. 

foto: Kverulant.org 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 
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konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  175 

49. Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 6. 3. 2022, 10:30 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/kverulant-proti-zavreni-prazskeho-hradu-zemanem/ 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi 

podpořte Kverulantův právní boj za otevření alespoň malým darem. 

foto Tomáš Binter 

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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Historie 

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 pořádali 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 prezidenta. 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. „ 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 prezidentovy. Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří 

vůbec ne, “ píše Pavel Zeman v publikaci Paměť a dějiny. 

SS na Pražském hradě, 21. srpna 1942, foto ČTK 

https://www.kverulant.org/cases/kverulant-proti-zavreni-prazskeho-hradu-zemanem/


  

Přehled zpráv  176 

Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., které platí doposud, uvádí hned v § 1 následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky 

Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu.“ Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 

1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i 

politický režim, který přišel v roce 1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření hradu 

veřejnosti, jak jej definoval stavební záměr z 20. a 30. let 20. století. 

Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve dne v noci až do prezidentství Václava Klause. I ten však omezil 

volný pohyb občanů jen málo. Hrad byl v letní sezóně zpřístupněn veřejnosti od 1. dubna do 31. října od 5.00 do 24.00 hod. 

Od listopadu pak 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 v roce 2016 

uzavřel Hrad svobodnému pohybu. Při jarní epidemické vlně roku 2020 prezident zavřel Hrad 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. 

Vítězství u soudu 

Autor: Vojtěch Razima 
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50. Úklid ve státní správě III 
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Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 

2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V 

letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou 

tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní 

správě. Kverulant podobné datové kauzy realizuje každý rok. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a 

podpořte jej alespoň symbolickým darem. 

Depositphoto 

Státní a veřejná správa vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si 

myslel, že někde není úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2011 zeptal 11 institucí, kolik je 

ročně stojí úklid a jakou plochu uklízejí. Svůj dotaz pak zopakoval v roce 2014. To už se dotázal 19 úřadů. A v roce 2017 se mu 

podařilo získat informace od 42 státních institucí. 

Jeden úředník na 35 metrů čtverečních 

Těchto 42 institucí zaměstnává přibližně 30 tisíc úředníků na ploše 1 milion metrů čtverečních. Na jednoho úředníka ve státní 

správě připadá dosti velkorysých 35 metrů čtverečních. Některé, jako třeba Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo třeba urgovat. 

Jiné, jako Ministerstvo životního prostředí nebo pražský magistrát, ignorovaly Kverulantovy dotazy dle zákona o poskytování 

informací i přes urgence zcela. 

Informace nebyly zadarmo 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady s poskytnutím informací, a tak musel 

Kverulant v roce 2011 za informace zaplatit celkem více než 37 tisíc korun a v roce 2013 téměř 44 tisíc korun. V roce 2017 stály 

Kverulanta poskytnuté informace již jen 16 730 Kč. Zlevnili všichni. Jeden příklad za všechny. V roce 2014 si Ministerstvo 

financí řeklo za poskytnutí informace skoro 15 tisíc. V roce 2017 to bylo už jen 4 200 Kč za stejný objem dat. 

Průměrné ceny klesly 

Ale zpět k podstatě kauzy. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 

2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 korun za rok a metr čtvereční. To je 

pokles o 15 %. 

Kverulant zaznamenal podobný pokles (19%) i u celkové ceny úklidu na jednoho zaměstnance za rok. Za období 2011 až 2013 

to bylo 6 064 Kč a za období 2014 až 2016 už jen 4 915 Kč. To představuje tříletou úsporu mezi 78 až 102 miliony korun. 

Kverulant je hrdý, že významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. A nyní k vlastním výsledkům a k jednotlivým 

institucím, které jsou řazeny podle ceny úklidu sestupně: 

Ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost 

Bystrý čtenář si jistě povšiml, že ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jsou o dost vyšší, než je 

celostátní průměr. V ukazateli roční cena na m 2 byl SÚJB téměř třikrát dražší a v ukazateli roční cena na zaměstnance platil 

SÚJB dokonce pětkrát víc, než činily průměry za sledované období. Tato vysoká cena byla především tím, že SÚJB dodávku 

této služby pro svoji centrálu v Praze na Senovážném náměstí nesoutěžil již od roku 1996. Kverulant s těmito výsledky tehdy 

seznámil předsedkyni SÚJB Danu Drábovou, a ta mu už v roce 2017 slíbila sjednat nápravu: 

Na podzim 2018 bylo slíbené výběrové řízení dokončeno. Šlo o otevřené řízení, podle všeho nikdo nebyl v možnosti podání 

nabídek omezen, přesto očekávaných výsledků nebylo dosaženo, a to zřejmě vlivem tehdejší situace na trhu, která byla pro 

https://www.kverulant.org/cases/uklid-ve-statni-sprave-iii/
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zadavatele nepříznivá. Přihlásil se jen jeden uchazeč, jenž nabídl cenu srovnatelnou s cenou dosavadní. Dle vyjádření SÚJB, 

nastane-li změna ekonomické situace, úřad na ni bude reagovat a bude se snažit poptat na trhu znovu. 

Tato kauza si kladla za cíl nejen omezit prostor pro korupci, ale zejména omezit plýtvání financované z našich kapes. To je také 

důvod, proč kauzu v roce 2017 podpořil Nadační fond proti korupci. Ředitel Karel Škácha k tomu tehdy řekl: „Rádi jsme opět 

podpořili činnost Kverulanta. Výsledek projektu nepřekvapil. Instituce stále rozhazují veřejné peníze. Na druhou stranu je 

potěšující, že úřady tentokrát nežádaly nesmyslné částky za informace. Snad už se naučily pracovat efektivněji. Doufejme, že 

se tam, kde byl úklid nejdražší, podaří sjednat nápravu, jak bylo přislíbeno.“ 

Prosba o podporu 

Pomozte nám i Vy bojovat s plýtváním ve státní správě. Jde i o vaše peníze. Staňte se pravidelným dárcem Kverulanta. Peníze 

budeme potřebovat, na jaře 2022 tuto datovou kauzu zopakujeme. Tentokrát se budeme zajímat o 89 institucí veřejné správy 

za roky 2017 až 2021. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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51. Kverulant proti zneužívání moci kamarilou Miloše Zemana 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 14. 3. 2022, 9:55 

Autor: Vojtěch Razima 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/kverulant-proti-zneuzivani-moci-kamarilou-milose-zemana/ 

Miloš Zeman sebou na Pražský hrad přivedl hned několik velmi problematických lidí. Ti společně s ním zneužívají svého 

postavení. Kverulant.org proti tomu protestuje. Úspěšně v kauze Jak Kverulant pootevřel pražský hrad. V záležitosti zákazu 

lživého, soukromého YouTube kanálu kancléře Vladimíra Mynáře, který se vydává za oficiální prezentaci Pražského hradu, však 

úspěšný nebyl. Pokud si myslíte, že proti arogantní kamarile v čele s Milošem Zemanem je třeba bojovat, podpořte Kverulanta 

alespoň malým darem. 

Foto: ČTK / Rene Fluger 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem mají značnou moc a disponují ročním rozpočtem přes půl miliardy korun. 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky utratila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti 

schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady pokouší zjistit, v březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

Jiří Ovčáček 

Ovčáček nedokončil studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal se věnovat žurnalistice. Byl 

redaktorem a zpravodajem Haló novin, později redaktorem Blesku. Ovčáček za dobu působení v komunistických Haló 

novinách napsal za dva roky 443 článků, které svědčí o jeho fascinaci komunismem. Pak ale uvěřil a v září 2018 přijal z rukou 

osobního tajemníka arcibiskupa Dominika Duky svátost biřmování. 

Jiří Ovčáček byl jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana v prosinci 2013. Je velmi aktivní na sociálních sítích, 

účinně využívá zejména svůj twitterový účet. Jeho Twitter k prosinci 2019 uváděl 52 000 sledujících. Dle analýzy serveru 

Forum24 nicméně tvořily 70 % z tohoto čísla falešné účty. Ovčáček účet využívá k častým útokům na odpůrce Miloše Zemana 

a prosazování svých osobních zájmů, názorů a konspiračních teorií. Jeden příklad za všechny: 

Tweet Jiřího Ovčáčka z 21. 6. 2021 

Martin Nejedlý 

Martin Nejedlý se stal externím poradcem prezidenta v roce 2014. Na Hradě disponuje třemi místnostmi. Protože prý oficiálně 

nezastává funkci, nevyžaduje se od něj bezpečnostní prověrka. Martina Nejedlého na pražském Hradě považují britské a 

americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR. Nejedlý již dřív založil společný 

https://www.kverulant.org/cases/kverulant-proti-zneuzivani-moci-kamarilou-milose-zemana/
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podnik s ruským gigantem Lukoil, firmu Lukoil Aviation Czech, a netají se obdivem k prezidentu Putinovi, jeho fotku měl na 

svém mobilu. 

Ruský prezident Vladimir Putin na mobilu Martina Nejedlého, foto Petr Topič, MAFRA 

Mezi vlivnými muži Česka zaujímá Martin Nejedlý nepochybně jedno z předních míst. Byl to on, kdo úspěšným sháněním 

sponzorů pomohl v minulosti Miloši Zemanovi vyšvihnout se na Hrad a dostal za to funkci poradce. Z prodejce aut se 

postupně během 20 let vypracoval na klíčového muže hlavy státu. Kdysi sdílel kancelář s lobbistou Miroslavem Šloufem, právě 

ten ho seznámil s Milošem Zemanem 

Většina profilů v médiích Nejedlého vykresluje jako muže, který má díky mnohaletému podnikání v Rusku silné vazby na tamní 

politiku a byznysové hráče – a v tomto směru funguje coby jakási ruská spojka na prezidenta Zemana. Na veřejnosti se 

opakovaně objevil vedle vlivného šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, Respekt popsal i jeho vazby na Jurije Ušakova, 

poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Nejedlý se dříve snažil v Moskvě vyjednávat o jádru, aniž k tomu měl mandát od vlády, Respekt společně s Aktuálně.cz 

upozornil na jeho utajovanou cestu do Ruska v době, kdy v Česku hrozilo, že ruský Rosatom vypadne z jaderného tendru. 

Tajná zpráva o Vrběticích 

K výbuchům dvou muničních skladů ve Vrběticích v okrese Zlín došlo v říjnu a prosinci 2014. První výbuch nastal 16. října, 

zemřeli při něm dva lidé. Další sklad vybuchl 3. prosince 2014. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl 

ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu. V dubnu 2021 vláda zveřejnila 

důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb. Tajná zpráva o tom dorazila i na Pražský 

hrad. Jen málokdo pochybuje o tom, že se se zprávou detailně seznámil Martin Nejedlý i Vratislav Mynář, kteří k tomu neměli 

oprávnění v podobě bezpečnostní prověrky. A někteří z nás dokonce nepochybují ani o tom, že kopie tajné zprávy skončila na 

ruské ambasádě. Když policie chtěla tato podezření prověřit a chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, Hrad jim zprávu nevydal a 

tvrdil, že byla skartována. 

Vratislav Mynář 

Mynář byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2013. Aby se mohl v pozici kancléře seznamovat s 

utajovanými dokumenty, potřebuje Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Tu nemá. Miloši 

Zemanovi to zjevně nevadí a Mynář je kancléřem dál. 

Vratislav Mynář má v pracovně vystavenou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poradcem prezidenta 

Martinem Nejedlým. Foto: Jakub Poláček, Blesk 

Trestní stíhání Mynáře a ovlivňování justice 

Policie Mynářovi sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podnět policii dali úředníci, 

kteří zkoumali dotaci na stavbu Mynářova penzionu. Dotaci 26 milionů korun na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově 

pozemku obdrželo v letech 2007 a 2008 občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s 

Mynářem. V podmínkách dotace byl zakázán jakýkoli převod nemovitosti na soukromou osobu. Spolek Chřibák ale 

nedokončenou stavbu pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem, která poté získala ještě šest milionů z 

evropských peněz a přestavěla ubytovnu na wellness penzion. Mynář je za to trestně stíhán a dotace by měl vrátit. 

Počátkem roku 2019 byly v médiích uveřejněny články a rozhovory se soudci, kteří uváděli, že se je Mynář snažil ovlivnit v 

rozhodování o konkrétních kauzách. Prezident Zeman se Mynáře zastal a prohlásil, že nikoho neovlivňoval. 

Levné pozemky od církve 

V létě 2021 vyšlo najevo, že Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval kardinál Dominik Duka. Není jisté, 

zda tak Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním 

realizace projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na 

Mynářově oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka přichází 22. června 2017 na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky 

Vratislava Mynáře. Veřejnosti se kvůli tomu uzavřela část Jižních zahrad Pražského hradu.(CTK Photo/Vit Simanek) 

Zavření Pražského hradu 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi a jeho kamarile připomenout jejich buranské 

chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu 



  

Přehled zpráv  181 

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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Počátkem května 2021 byl areál Pražského hradu široké veřejnosti konečně otevřen. Stalo se tak po více než půl roce úplné 

uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, na čas 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 se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 

proti rozsudku zpřístupňujícímu Hrad veřejnosti podali v půlce června dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta nekončí 

a čekají ho další soudní výdaje. 

Foto: Tomáš Binter 

Mynářův hradní kanál na YouTube 

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu „Pražský hrad – Kancelář 

prezidenta republiky“. Kveruant měl za to, 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. 

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. 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. 

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“. 

Foto z videa Pravda o Mynářově penzionu z YouTube kanálu 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 Kverulant od KPR získal, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k tvůrcům nemají 

žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. 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. 

Kverulant požádal YouTube o odstranění kanálu 

Škodlivost takového jednání si deklaruje 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 již v červenci zástupci majitele YouTube, 

na společnost Google Czech Republic. Ta mu v řijnu 2021 sdělila, že se musí obrátit na Google Ireland Limited. Přesně to 

Kverulant udělal. Marně, i tam jeho podání ignorovali. 
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Miloš Balák 

Miloš Balák je ředitel Lesní správy Lány. V březnu 2022 byl odsouzen ke třem letům vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu 

korun a čtyřletým zákazem činnosti za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže 

Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu krátce poté udělil milost. Kverulant protestuje proti tomuto výsměchu spravedlnosti a volá 

po odstoupení prezidenta. 

Otevření nové lávky v Lánské oboře (2021), prezident Miloš Zeman, ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, hradní kancléř 

Vratislav Mynář. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia 

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. 

Miloš Balák podle obžaloby zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie – stavební a báňská 

Libora Tkadlece. Mimo jiné mu umožnil podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s 

místy, kde se práce uskuteční. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. 

Kancelář odcházejícího prezidenta republiky Miloše Zemana byla konečně popsána podle pravdy: jako zločinné spolčení od 

samého počátku. Tedy ještě ne těmito slovy, na to se v české politice ani justici ještě nenajde dost odvahy. Ale nyní již 

pravomocný rozsudek pražského Krajského soudu nad ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem nemá a nedovoluje jiný 

výklad. Zbytek onoho zločinného spolčení sedí stále na Pražském hradě. 

Miloš Balák byl usvědčen z manipulací mnohamilionových zakázek a měl jít na tři roky do vězení a ještě zaplatit milionovou 

škodu. Soudy sice potvrdily i mimořádně nestandardní jednání vedoucího KPR Vratislava Mynáře, ale vzhledem k tomu, že se 

k těmto podivuhodným „detailům“ spolupráce mezi Mynářem a Balákem nevyjadřovala ani obžaloba, natož aby žádala jejich 

soudní posouzení, vlastní iniciativu, bůhvíproč, nevyvinuly. 

Raději na procházce v Lánech 

Alespoň máme díky policii a soudům potvrzeno několik důležitých faktů. Baláka, léta podezíraného ze spolupráce s jihočeskou 

opozičně smluvní mafií a vyvádění majetku z lesnických podniků, vlastněných podivnými společnostmi v Panamě a 

Lichtenštejnsku, určitě zcela náhodou figurujících ve slavných Panama Papers, přivedl do Lán právě Vratislav Mynář. 

Policejní odposlechy v Balákově kanceláři v Lánech zachytily řadu zajímavých konverzací mezi Balákem a Mynářem. Vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky byl podle všeho detailně zasvěcen do přípravy všech podvodných tendrů Lesní správy, v 

některých ohledech Baláka dokonce úkoloval. 

Prosadil například, že právní administraci největšího podvodného tendru bude zajišťovat jím určená advokátní kancelář – 

právě ta, která mu v roce 2014 zprostředkovala mimořádně výhodnou koupi vily v pražských Strašnicích od advokáta 

odsouzeného miliardáře Romana Janouška Víta Širokého. 

Dva společníci stejné právnické firmy čistě náhodou přispěli v roce 2018 na Zemanovu prezidentskou kampaň celkem 1,7 

milionu korun. Z odposlechů je zjevné, že Mynář i Balák si byli od počátku vědomi, že připravují trestně stíhatelný podvod. 

Mynář v zachycených telefonátech mluvil o obavách z odposlechů. Policie proto raději skryté mikrofony z Balákovy kanceláře 

odstranila. Soud potvrdil, že důvěrné plánovací schůzky obou pánů později raději probíhaly na procházkách v chráněné lánské 

oboře. 

O celé kauze ale především o udělení milosti natočili počátkem dubna 2022 Reportéři ČT příspěvek s názvem Pilný muž 

Prosba o podporu 

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň 

symbolickým finančním darem. 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Pražský hrad 29. dubna 2020 při západu slunce. ČTK/Šimánek Vít 

Praha - Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po 

zimní přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu 

věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan 

Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. "V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství," uvedl. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. "Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava," uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů". 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Autor: ČTK, Vít Šimánek 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu/2179430
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Praha 18. března (ČTK) - Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů 

zpřístupní veřejnosti po zimní přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě 

uvidí i panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy 

Pražského hradu Jan Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. "V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství," uvedl. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. "Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava," uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů". 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

hrm cap snm 

Autor: snm, hrm 

https://app.monitora.cz/article/717069036/0d072e556762438508be?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDAsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3MTcwNjkwMzYsInRpZCI6NTcwNDR9.ESIJiDpqtRW6ARvdIu1TEM5xwHXRkbEKzjSromEPd0s
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Ilustrační foto. 

Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po zimní 

přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. 

Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK 

to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. „V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství,“ uvedl. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. „Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava,“ uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za „zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů“. 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Autor: ČTK 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-praha-prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu-194286
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-praha-prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu-194286
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55. Turistická sezona za dveřmi: Pražský hrad ji zahájí na apríla. Jelení 

příkop se otevře ale jen zčásti 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 18. 3. 2022, 11:24 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) ● Autor: ČTK ● Rubrika: Praha - Volný čas 

Dosah: 686 680 ● GRP: 7.63 ● OTS: 0.08 ● AVE: 30000.00 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/707159/turisticka-sezona-za-dvermi-prazsky-

hrad-ji-zahaji-na-aprila-jeleni-prikop-se-otevre-ale-jen-zcasti.html 

Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po zimní 

přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu 

věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan 

Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře také Královská zahrada s renesanční Míčovnou , Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. „V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti , ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství,“ uvedl Pastor. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Připomenutí architekta 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, tj. na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, instalována panelová 

výstava o životě a díle tohoto významného slovinského rodáka . 

Prahou se prohnala sněhová bouře. (20. 1. 2022) 

Autor: Blesk:David Malik - CNCenter A.S. 

Slavnostní zahájení 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. „ Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor , kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava,“ uvedl Pastor. 

Jelení příkop 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí . V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu . Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Od kdy do kdy? 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Nutné zlo: Bezpečnostní prohlídky 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou . Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) a poslanec a místostarosta 

Prahy 6 Jan Lacina (STAN). 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/707159/turisticka-sezona-za-dvermi-prazsky-hrad-ji-zahaji-na-aprila-jeleni-prikop-se-otevre-ale-jen-zcasti.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/707159/turisticka-sezona-za-dvermi-prazsky-hrad-ji-zahaji-na-aprila-jeleni-prikop-se-otevre-ale-jen-zcasti.html
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Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků hradního 

areálu nutné. Zátarasy označili za „ zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů “. 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření , která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě 

Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina 

Blesk:JAKUB POLACEK 

Blesk:Michal Protivansky/CNC 

Prahou se prohnala sněhová bouře. (20. 1. 2022) 

Blesk:David Malik - CNCenter A.S. 

Příjezdy hostů na Pražský hrad 

Dělová válcová věž Daliborka na Pražském hradě postavená nad Jelením příkopem bývala kdysi vězením. Uvězněn zde byl 

například hrabě František Antonín Špork. 

ČTK - Jan Černý 

Pražský hrad a Hradčany podle Otty Rothmayera a Josefa Sudka 

Jan Dařílek 

Prahou se prohnala sněhová bouře (20. 1. 2022) 

Autor: ČTK 
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56. Pražský hrad zahájí 1. dubna turistickou sezonu 
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sezonu/ 

18. března 2022, 10.59 | Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů 

zpřístupní veřejnosti po zimní přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě 

uvidí i panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy 

Pražského hradu Jan Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. "V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství," uvedl. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. "Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava," uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů". 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Zdroj: ČTK 

Autor: Autor: || Web & Media a.s. 

https://www.tydeniky.cz/cz/menu/73/aktuality/clanek-42371-prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu/
https://www.tydeniky.cz/cz/menu/73/aktuality/clanek-42371-prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu/
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57. Pražský hrad v dubnu zahájí sezónu. Zpřístupní Královskou zahradu, 

Horní Jelení příkop a Jižní zahrady 
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Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. (cz-26081890) ● Autor: Ivo Špisar, ČTK 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8458-prazsky-hrad-v-dubnu-zahaji-sezonu-zpristupni-

kralovskou-zahradu-horni-jeleni-prikop-a-jizni-zahrady.html 

pátek, 18. března 2022, 13:00 

Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po zimní 

přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu 

věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. Sdělil to mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor. 

Novinkou je možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. „V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství," uvedl. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Jelení příkop ani letos nebude průchozí v celé délce 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. „Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava," uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů". 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8458-prazsky-hrad-v-dubnu-zahaji-sezonu-zpristupni-kralovskou-zahradu-horni-jeleni-prikop-a-jizni-zahrady.html
https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/8458-prazsky-hrad-v-dubnu-zahaji-sezonu-zpristupni-kralovskou-zahradu-horni-jeleni-prikop-a-jizni-zahrady.html
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týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty! 

Vizitka autora 

Autor: Ivo Špisar, ČTK 
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21. 03. 2022 10:03 

foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz / Pohled na Prahu z Karlova mostu 

Je tomu už víc než pět let, kdy byl areál Pražského hradu volně přístupný pro širokou veřejnost. Ministr vnitra Vít Rakušan 

(STAN) už v lednu avizoval, že zadal tajným službám, ale i policii provedení revize bezpečnostních opatření, jež platí na 

Pražském hradě. Nezisková organizace Kverulant se Rakušana na zmiňovanou prověrku zeptala. Ministr prý výsledky 

prověrky nemá a netuší tedy, kdy bude areál hradu zpřístupněn. 

Hrad byl uzavřen pro volný pohyb široké veřejnosti v roce 2016. Stalo se tak v reakci na sériové útoky teroristů v Evropě. Od té 

doby se na Hradčanském náměstí tvořily dlouhé fronty návštěvníků. Změna nenastala ani po uklidnění bezpečnostní situace. 

Osobní prohlídky trvaly nadále. Při první vlně pandemie byl Hrad uzavřen kompletně. Trvalo to cirka dva měsíce. Stejný scénář 

se opakoval i v říjnu. 

Veřejné nebo soukromé? 

Kverulant zmiňuje, že uzavření Pražského hradu nemělo oporu v zákoně. Nicméně areál Hradu je deklarován jakožto 

soukromě spravovaný dvůr. 

Organizace tak chtěla vyjádřit svůj nesouhlas. Našla k tomu dokonce místo, které bylo dle nich veřejným prostranstvím. 

Mluvíme o náměstí U Svatého Jiří, které se nachází uvnitř areálu Pražského hradu. 

Cílem shromáždění bylo vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu, které bylo svoláno u příležitosti 

Mezinárodního dne památek a sídel na 18. dubna 2021. 

Shromáždění ale povoleno nebylo. Magistrát to odůvodnil slovy, že akce by se měla konat pod širým nebem, mimo veřejná 

prostranství. Kompletní odůvodnění najdete níže. 

Organizace se tedy obrátila na resort vnitra, kde se také odvolala. Odvolání se zamítnulo. 

Úryvek z odůvodnění zamítnutí odvolání u Ministerstva vnitra 

Je-li pak argumentováno, že Pražský hrad dle nařízení z r. 1954 patří „všemu 

československému lidu“, nejde zjevně o právní normu, ale spíše o floskuli (indikující v daném historickém období komunistické 

totality spíše stav opačný k tomu proklamovanému), a přinejmenším z této deklarace nevyplývá neomezené nakládání s 

Hradem ze strany kohokoliv. Pokud by to platilo, pak není důvodu, aby se odvolatelem tvrzené závěry vztahovaly jen na 

pozemní komunikace, a nikoliv třeba i na vnitřní prostory, výzdobu, umělecké expozice, archeologické lokality a nálezy atd. 

Zjevně se tedy jedná spíše o politickou proklamaci, než o založení soukromého práva každého jednoho československého 

občana vůči národní kulturní památce i jejím částem, ani o založení určitého statusu či kvality pozemku (či uloženého omezení 

užívacího práva) z hlediska práva veřejného. 

V reakci na tuto skutečnost Kverulant podal správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva. Městský soud v Praze svolal jednání 

na pátek 16. dubna 2021. Řešilo se, jestli je Pražský hrad veřejným prostranstvím a mohou se zde konat shromáždění bez 

souhlasu vlastníka. 

Soud rozhodl, že Hrad je opravdu veřejným prostranstvím. V pondělí dne 3. května 2021 se Hrad otevřel široké veřejnosti. V 

ten den byly také zrušeny plošné kontroly, stalo se tak po pěti letech. 

Dlouho to ale nevydrželo. 

https://www.prahain.cz/politika/kdy-bude-prazsky-hrad-bez-proh-4269.html
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Sliby, chyby? 

Nová vláda dostala v lednu tohoto roku důvěru ve sněmovně. Novým ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Výzvu na revizi 

bezpečnostních opatření vyslyšel. Požádal příslušné instituce. 

„Dal jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby,“ řekl Rakušan. 

Vít Rakušan. Foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byl dalším krokem. 

Kverulant ho využil a požádal vnitro o informace spojené s výsledky slíbené prověrky. 

Výsledky byly nulové. Celou odpověď ministerstva naleznete níže. 

Kverulant zmínil, že Rakušan pro otevření Pražského hradu neudělal prakticky nic. Odkazování na útvary Policie ČR pak nazval 

alibistickým. 

Autor: Jiří Zemen 
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Pondělí, 21. března 2022 Vendula Romová 

foto: npu.cz 

Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po zimní 

přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu 

věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan 

Pastor. 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. „V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství,“ uvedl. Novinkou na Pražském hradě je i 

možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich cena se podle Pastora v této sezoně 

nezvýší. 

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech 

areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a 

díle tohoto významného slovinského rodáka. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní 

zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. „Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v 

Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde 

budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava,“ uvedl Pastor. 

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho 

horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop 

se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce 

měly skončit na konci října letošního roku. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až 

do 18:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan 

Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků 

hradního areálu nutné. Zátarasy označili za „zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů“. 

Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze 

dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která 

v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý 

týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření 

se bude jednat po skončení ukrajinské krize. 

Autor: Vendula Romová 

http://karlovarky.cz/prazsky-hrad-zahaji-1-dubna-turistickou-sezonu/
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Kverulant.org: Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu 

Areál Pražského hradu už dlouhých pět let není volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna se ministr vnitra Vít Rakušan 

pochlubil tím, že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. 

Kverulant se nedávno dotázal jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský hrad zase volně přístupný veřejnosti. Nyní se 

dozvěděl, že Rakušan výsledky prověrky nemá a o otevření Hradu nic neví. 

Autor: Stanislav Novotný 

https://outsidermedia.cz/2022/03/22/
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Kverulant.org: Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu 

Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna 2021 správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené shromáždění se mělo 

na Pražském hradě konat již vzápětí, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té 

míry, že jednání nařídil na pátek 16 dubna 2021. 

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 nemělo oporu v zákoně. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen 

široké veřejnosti. 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. Jak se brzy ukázalo, jen dočasně. 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant před časem požádal ministerstvo vnitra o 

sdělení všech relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. 

Nyní mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda 

odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. 

Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s 

Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen 

široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy vlastně neudělal nic nebo skoro nic a když jej Kverulant 

konfrontuje se sliby danými veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec 

nebyly pořízeny. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana dalším velkým zklamáním. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/
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Kverulant.org: Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu 

Areál Pražského hradu už dlouhých pět let není volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna se ministr vnitra Vít Rakušan 

pochlubil tím, že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. 

Kverulant se nedávno dotázal jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský hrad zase volně přístupný veřejnosti. Nyní se 

dozvěděl, že Rakušan výsledky prověrky nemá a o otevření Hradu nic neví. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké 

veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Vítězství u soudu 

Zavření Hradu nikdy nemělo 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 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 bylo vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu a 

bylo svoláno u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na 18. dubna 2021. 

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 

požadoval 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 tehdy Hamáčkovo ministerstvo přiklonilo k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je 

jen jakýmsi privátním dvorkem Zemana a jeho kamarily . 

Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna 2021 správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené shromáždění se mělo 

na Pražském hradě konat již vzápětí, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té 

míry, že jednání nařídil na pátek 16 dubna 2021. 

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 nemělo oporu v zákoně. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen 

široké veřejnosti. 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. Jak se brzy ukázalo, jen dočasně. 

Nesplněný ministerský slib 

https://pravdive.eu/news/1159/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu
https://pravdive.eu/news/1159/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu
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V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant před časem požádal ministerstvo vnitra o 

sdělení všech relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. 

Nyní mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda 

odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. 

Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s 

Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen 

široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy vlastně neudělal nic nebo skoro nic a když jej Kverulant 

konfrontuje se sliby danými veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec 

nebyly pořízeny. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana dalším velkým zklamáním. 

Prosba o podporu Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a alibistického ministra příčí, podpořte naše 

úsilí v této kauze alespoň symbolickým finančním darem. 

Vojtěch Razima, ředitel Kverulant.org 
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V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Následující Kverulantův blacklist je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, kteří si pro konkrétní 

důvody nezaslouží důvěru veřejnosti. Oceňte Kverulantovu práci a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Politici s veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. 

Za tu dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, 

který před zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Následující seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Seznam je řazen od nejnovějších kauz k těm starším. 

Vít Rakušan, foto: FB Víta Rakušana 

Vít Rakušan je na Kverulantově blacklistu ze dvou důvodů. Tím prvním jsou dvě drahé a zbytečné cesty za peníze daňových 

poplatníků. Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací. Kverulant.org již 

dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se v roce 2021 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 žádal po Rakušanovi 

omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, nejen o Rakušanových cestách, naleznete v 

kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. Druhým důvodem, proč si Vít Rakušan nezaslouží důvěru 

veřejnosti je skutečnost, že Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu. Areál Pražského hradu nebyl v roce 

2022 už dlouhých pět let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna 2022 se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, 

že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. Na svůj twitter 

tehdy Rakušan napsal: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak 

si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které 

kolem Hradu stvořilo válečné opevnění.“ Když se Kverulant po čtvrt roce dotázal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský 

hrad zase volně přístupný veřejnosti, dozvěděl se, že Rakušan pro otevření ve skutečnosti neudělal nic. Výsledky prověrky 

nemá a není vůbec jasné, zda takou prověrku vůbec zadal a o otevření Hradu nic neví. Další podrobnosti naleznete v kauze 

Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad. Vít Rakušan (* 16. června 1978 Kolín) je český politik a středoškolský učitel, od prosince 

2021 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve vládě Petra Fialy, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od 

roku 2019 předseda hnutí STAN (v letech 2016 až 2019 pak 1. místopředseda), mezi lety 2012 a 2021 zastupitel Středočeského 

kraje (v letech 2016 až 2017 působil jako 1. náměstek hejtmanky), v letech 2010 až 2019 starosta města Kolín. 

Miloš Zeman foto Pražský hrad 

Miloš Zeman 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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než 

dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Teprve v pondělí 3. května 2021 byl konečně otevřen široké veřejnosti. 

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. Podrobnosti 

naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad. Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik 

https://www.kverulant.org/cases/kverulantuv-blacklist/
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a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o 

pět let později. 

foto twitter Jan Čižinský 

Jan Čižinský Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel v závěru roku 2020 s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné 

smlouvy. Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u 

ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A 

třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno 

dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného 

billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant 

si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech 

a ještě s roční výpovědní lhůtou. Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na 

křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný 

billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 

nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za 

tímto postupem opět vidí především korupci. Jan Čižinský (* 22. dubna 1978 Praha) je český politik a pedagog, od října 2017 

poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od října 2014 zastupitel hlavního města Prahy, od listopadu 2014 starosta městské části 

Praha 7, kandidát na primátora Prahy a lídr iniciativy Praha sobě a Praha 7 sobě, bývalý člen KDU-ČSL. 

foto twitter Zděněk Hřib 

Zdeněk Hřib Pusťte nás na ně, my nejsme žádní papaláši a s námi přichází transparentnost. To Piráti slibovali lidem nejen v 

pražských volbách. Teď čelí primátor Zdeněk Hřib sám kritice za to, že se na zloďejinách sám podílí a ještě má papalášské 

manýry. V roce 2020 Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Kverulant tehdy vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu. To se ani však stále nestalo. Nejspíš 

proto, že má na pokračování kšeftu zájem. V témže roce také vyšlo najevo, že pražský primátor si ve své kanceláři vychutnává 

od července 2020 kávu z kávovaru za 101 979 korun včetně DPH, koupeného za peníze občanů. Zdeněk Hřib (*1981), 

zastupitel (od 2018) – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Primátor (od 2018) – Hlavní město Praha. MUDr. Zdeněk Hřib mezi roky 

2017 – 19 sponzoroval stranu Česká pirátská strana v celkové výši 54 200 Kč. Nejvyšší sponzorský dar byl ve výši 33 000 Kč. 

Jeden subjekt, ve kterém se angažoval, v roce 2020 uzavřel smlouvy v neznámé výši, protože hodnota všech smluv byla 

utajena. 

foto twitter Robert Plaga 

Robert Plaga Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od 

roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého majetku a 

mzdy vedoucích. Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého 

ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich 

organizace na Ministerstvu školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 

2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. 

Ministerstvo si za „práci navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo. Kverulant je přesvědčený, že 

důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě 

kvality grantových žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti neposkytnutí 

informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž věřit, že ministr školství 

Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že se svým podřízeným nedovolí pokračovat v 

zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr 

Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovi pohnutky, ponecháme úvahám 

laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant připravuje proti rozhodnutí ministra žalobu a je připraven se s ministerstvem soudit. 

Další podrobnosti naleznete v kauze problematické financování pionýra z veřejných zdrojů. Robert Plaga (* 21. července 1978 

Brno) je český politik a vysokoškolský pedagog, od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v první a poté i 

druhé Babišově vládě, předtím v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v roce 2016 krátce 

zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, do června 2020 člen hnutí ANO 2011. 

foto twitter Karel Havlíček 

Karel Havlíček V lednu 2020 byla na návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jmenována předsedkyní Českého 

telekomunikačního úřadu Hana Továrková. Továrková však byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo 

učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant podal oznámení o 

spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Počátkem února 2020 také vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu 

Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla 
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Havlíčka, ministra nejen tohoto resortu, ale i dopravy, z 22. února však svědčí o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. 

Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady 

zastává funkce, které podle zákona zastávat neměla: „Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, 

tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit 

všechny náležitosti?“ Více v kauze Nezákonný konflikt zájmů předsedkyně ČTÚ. Karel Havlíček (* 16. srpna 1969 České 

Budějovice) je český podnikatel, ekonom a propagátor malého a středního podnikání, inovací a technologií. V letech 2013 až 

2019 působil jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na konci dubna 2019 se 

stal ministrem průmyslu a obchodu ČR ve druhé Babišově vládě jako nestraník za hnutí ANO 2011, zároveň zastává post 

místopředsedy této vlády. V lednu 2020 byl navíc pověřen i řízením Ministerstva dopravy ČR. 

foto twitter Jan Hamáček 

Jan Hamáček Ministerstvo vnitra se od roku 2019 pod vedením ministra Hamáčka chystalo nakoupit v tendru s jediným 

dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o. a vysílačky 

měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní 

státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by byla téměř poloviční. Kverulant proti tomuto 

miliardovému tunelu protestoval. I jeho protesty vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 3,1 miliardy. V listopadu 2019 

dokonce došlo k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžně zakázal ministerstvu vnitra uzavřít smlouvu na 

vysílačky bez výběrového řízení. V lednu 2020 však antimonopolní úřad realizaci tendru povolil. Nato resort ministra Hamáčka 

dosti překvapivě tendr zrušil a s dodavatelem Pramacom Prague prodloužil současnou smlouvu. Pravděpodobně v hodnotě 

několika miliard. Další podrobnosti lze nalézt v kauze Miliardový tunel na vnitru. Jan Hamáček (* 4. listopadu 1978 Mladá 

Boleslav) je český politik, od června 2018 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve druhé vládě Andreje Babiše, v níž 

byl mezi červnem a říjnem téhož roku pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od února 2018 je předsedou ČSSD, 

tuto funkci obhájil na sjezdu 1. března 2019. Mezi listopadem 2013 a říjnem 2017 působil jako předseda Poslanecké 

sněmovny PČR. Od roku 2006 je poslancem za Středočeský kraj, vyjma období rozpuštění dolní komory mezi srpnem až 

říjnem 2013. Mezi prosincem 2012 a srpnem 2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR, v této funkci opět 

působil od listopadu 2017 do června 2018. 

foto Úřad vlády 

Daniel Ťok V dubnu 2018 se na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala nehoda. Vůz vyjel z 

dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a 

nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v dubnu 2018 jich byly k 

vidění stále ještě tisíce. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již v roce 2012. 

Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí, a ministr dopravy Dan Ťok se nechal slyšet, že 

ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranili. V souvislosti se smrtelnou nehodou s billboardem na D 11 

Kverulant podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky Ministerstva dopravy, včetně 

úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dubna 2018 nebyla z dálnic, silnic I. třídy 

nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy, odstraněna reklamní 

zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“, 

jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant 

znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Dan Ťok byl v dubnu 2018 ministrem dopravy ČR v demisi, 

poslancem PČR (nestraník za ANO 2011), manažerem. Absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech 

pracoval jako projektant-konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od 

roku 1994 byl členem statutárních orgánů mnoha společností, namátkou např. ALSTOM Power, s. r. o., Jihomoravská 

plynárenská, a. s., či KOVOSVIT, a. s. V letech 2008–2014 působil jako předseda dozorčí a správní rady Skanka, a. s., jíž byl 

zároveň generálním ředitelem. Ke dni 4. prosince 2014 byl jmenován ministrem dopravy za odstoupivšího Antonína Prachaře. 

V roce 2017 byl zvolen poslancem z pozice lídra v Karlovarském kraji a následně jmenován do nové Babišovy vlády jako 

ministr dopravy ČR. Dan Ťok je rozvedený a má dvě děti. 

foto twitter Václav Chaloupek 

Václav Chaloupek V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Dne 28. září 2017 přišel útok 

poslední. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhuje 

zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny 

senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

svůj blacklist. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Václav Chaloupek se narodil 

21. května 1949 a je původním povoláním učitel kreslení, přiznává spolupráci s StB. V roce 1997 natočil svůj první televizní 
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seriál Tuláček. Je také členem hnutí Občané patrioti (OPAT). Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně i městského obvodu 

Plzeň 3, od roku 2016 pak senátorem za obvod č. 7 – Plzeň-město a v roce byl 2016 krátce i zastupitelem Plzeňského kraje. 

foto twitter Petr Bendl 

Petr Bendl V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. 

Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Na jaře roku 2017 se to poslanec Petr 

Bendl pokusil změnit. Sněmovnou nakonec koncem dubna 2017 jeho návrh neprošel. I díky Kverulantovi. Poslanec 

pozměňovací návrh přidal k novele zákona o pozemních komunikacích, která má za cíl zjednodušit vydávání řidičských 

průkazů. Bendl chtěl, aby o umístění billboardů na území obcí rozhodovaly samy obce, a nikdo, tedy ani dopravně-správní 

orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlal totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce 

by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by velkoformátové reklamy na svém území udržely. Někteří 

zákonodárci i Kverulant varovali, že se jedná pouze o tlak billboardové lobby. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Petr Bendl byl v čase zařazení na Kverulantův blacklist poslanec PČR, zastupitel obce 

Bratronice, bývalý ministr zemědělství a bývalý hejtman Středočeského kraje (ODS). Po absolvování Vysoké školy strojní a 

textilní v Liberci nastoupil na OÚ v Kladně jako vedoucí oddělení referátu obrany. Později pracoval na MÚ v Kladně ve funkci 

vedoucího oddělení rozvoje města. Od roku 1991 je členem ODS. V letech 1994–1998 působil jako starosta Kladna. Mezi lety 

1998 a 2001 byl poslancem PČR a od roku 2010 je jím opět. V letech 1996–2002 byl členem představenstva společnosti PRaK, 

a. s. Od roku 2000 působil jako krajský zastupitel a v letech 2000–2008 jako hejtman Středočeského kraje. V minulosti zastával 

post ministra dopravy ve vládě Mirka Topolánka, od roku 2011 do července 2013 pak byl ministrem zemědělství ve vládě 

Petra Nečase. V komunálních volbách 2014 byl zvolen zastupitelem obce Bratronice. Petr Bendl je ženatý a má dvě děti. 

foto Úřad vlády 

Kateřina Valachová Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském 

dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím 

poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v 

květnu 2017 konečně dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, 

co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá 

zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by 

znamenala, že si politici mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do 

určité míry pochopitelné. Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na 

MŠMT protestoval pouze Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA 

NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ. Kateřina Valachová je bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně 

ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí analytického oddělení, posléze 

vedla právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v 

Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra 

Jiřího Dienstbiera a ředitelkou sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství 

odvolaného Marcela Chládka. Kateřina Valachová je vdaná a má dvě děti. 

foto facebook Karel Březina 

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, 

kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně 

školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 konečně 

dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. 

Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny 

politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici 

mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do určité míry pochopitelné. 

Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na MŠMT protestoval pouze 

Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO 

NEPATŘÍ. Karel Březina je bývalý zastupitel hl. m. Prahy (ČSSD) a bývalý radní, bývalý ministr bez portfeje. Vystudoval Vysokou 

školu ekonomickou, Národohospodářskou fakultu, kde získal titul Ing. Roku 1991 vstoupil do ČSSD, kde mj. vykonává funkci 

místopředsedy KVV ČSSD Praha. Mezi lety 1998–2002 působil jako vedoucí Úřadu vlády ČR ve vládě Ing. Miloše Zemana. V 

letech 2000–2002 v Zemanově vládě zastával pozici ministra bez portfeje. Figuroval a figuruje ve statutárních orgánech mnoha 

soukromých společností. Od roku 2006 je zastupitelem hl. m. Prahy, v roce 2010 se pak stal i 1. náměstkem primátora a 

radním s gescí pro oblasti dopravy a informatiky. Z funkce radního byl v roce 2011 odvolán. Karel Březina je rozvedený a má 

tři dcery. 
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foto facebook Jaroslav Foldyna 

Jaroslav Foldyna V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil návrh zákona, který má pomoci billboardové lobby. Podstatou jeho návrhu je značné rozšíření zastavěného 

území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy mohou zůstat i po 1. září 

2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho 

rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi, již bez vazby na zákonnou definici, by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz 

a výrazně rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Kverulant.org nemá pochybnosti 

o tom, že poslanec Foldyna prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si nedovede vysvětlit 

aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Kromě peněz je to také možnost 

bezplatné nebo zvýhodněné inzerce na billboardech po celé republice. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC 

DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Jaroslav Foldyna je poslanec PČR, zastupitel města Děčína, bývalý zastupitel Ústeckého kraje 

(ČSSD). Třináct let působil v různých funkcích u Československé labsko-oderské plavby. Před rokem 1989 byl kandidátem na 

členství v KSČ, v roce 1989 spoluzakládal ČSSD. V devadesátých letech působil jako podnikatel v několika společnostech. Mezi 

lety 1996 a 2000 byl asistentem poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona T. Lánského. V roce 1999 byl zvolen do 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, v němž zasedal do roku 2012. V roce 2000 absolvoval maturitní zkoušku a od roku 2006 

studuje pravoslavnou teologii na Prešovské univerzitě. Od roku 2003 je členem Zastupitelstva statutárního města Děčína. V 

letech 2004–2006 působil jako poradce poslance Josefa Hojdara. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen 

poslancem a o tři roky později mandát obhájil. 

foto facebook Stanislav Berkovec 

Stanislav Berkovec V sobotu 1. září 2012 začala platit novela o pozemních komunikacích, která mimo jiné nařídila odstranit do 

pěti let reklamní poutače v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Přijetí zákona je vyvrcholením kampaně hned 

tři neziskových organizací v čele s Kverulant.org. Kampaň trvala dva roky a zákonodárcům odešlo několik stovek mailů s 

výzvou, aby hlasovali pro zákaz billboardů. Zákon byl nakonec přijat a zakazuje velkou většinu reklamních zařízení u silnic 

vyšších tříd a do 1. září 2017 musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil do parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že 

poslanec Berkovec prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k 

návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů, ztráta pracovních míst a daňový výpadek ve výši 

1,5 miliardy korun. Kverulant si to nedovede vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice 

nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do 

billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové 

firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před 

rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyř tisíců pracovních míst 

„vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, zdaleka největší hráč na českém 

billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2014 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2013. Podobné je to s 

daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Stanislav Berkovec je poslanec PČR, zastupitel královského města 

Slaný (nestr. za ANO 2011), moderátor, novinář. Vyučen knihtiskařem, po Střední průmyslové škole grafické v Praze absolvoval 

Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté jako výtvarník Okresního kulturního 

střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV 

Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor zastupován agenturou. Od roku 1991 je aktivní v komunální 

politice, v současné době je zastupitelem královského města Slaný. V roce 2013 byl zvolen na kandidátce hnutí ANO 2011 

poslancem Parlamentu ČR. 

foto twitter Svatopluk Němeček 

Svatopluk Němeček Kverulant.org v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA zmapoval ceny praní prádla ve více než 

čtyřiceti nemocnicích za roky 2012, 2013, 2014 a za první polovinu roku 2015. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo 

Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr 

zdravotnictví Svatopluk Němeček. Svatopluk Němeček je bývalý ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, 

bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA 

studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele města 

Bohumín (za Stranu zelených), který čtyřikrát obhájil již za ČSSD. Od roku 2006 do roku 2010 byl i radním města. Od roku 

2005 vedl devět let Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2012 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje a v dubnu 2013 

vystřídal senátora Jana Žaloudíka na postu stínového ministra zdravotnictví. V lednu 2014 byl jmenován ministrem 
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zdravotnictví ČR ve vládě Bohuslava Sobotky, načež rezignoval na post krajského zastupitele, ředitele nemocnice a několika 

dalších veřejných funkcí. Svatopluk Němeček je ženatý. 

foto Úřad vlády 

Andrej Babiš Andrej Babiš nebyl do Kverulantova blacklistu zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů ani za kauzu Čapí 

hnízdo, a dokonce ani za úkolování novinářů, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci 

mnohem dříve, a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, přesněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy. Životní prostředí 

je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České republice biopaliva 

prospěla. Jak se zlepšil jejich a náš každodenní život a kolika naopak biopaliva uškodila. Vše nasvědčuje tomu, že biopaliva ve 

světě způsobila výrazné zdražení potravin, škodí i 6 milionům motoristů v ČR a s jistotou prospívají jen Andreji Babišovi, který 

je vyrábí. A proto si Babiš důrazným lobbováním v Poslanecké sněmovně zajistil zvýšení povinně přimíchávaného podílu 

biosložky do pohonných hmot v roce 2010, krátce před parlamentními volbami. „Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem 

třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ přiznal tehdy veřejně poté, co sněmovna přehlasovala 

prezidentovo veto. V říjnu 2013 proběhly v ČR další sněmovní volby. Po nich Andrej Babiš obsadil post ministra financí. Že se 

nejedná o kolosální konflikt zájmů, si patrně nemyslí ani redaktoři Babišových novin. Právě biopaliva jsou oblast, na které panu 

Babišovi velmi záleží a kde je konflikt zájmů velmi zřejmý. A tak Babišovo ministerstvo připravilo pokračování daňového 

zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv. To původně mělo skončit s červen 2015. Vláda však v únoru 2015 

odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Andrej Babiš za to čelil velké kritice a v 

hlavní politické debatě České televize na svoji obhajobu uvedl: „Moje firmy nedostávají žádné dotace za biopaliva. Nechť to 

každý slyší už konečně. Ani korunu! Výhoda je ve spotřební dani. To znamená, kdo má tu výhodu? České dráhy, přepravci, 

Dopravní podnik. ČSAD. Moje firmy s tím nemají nic společného jako výrobce biopaliv…“ Všechno je to pravda. Až na tu 

poslední větu. V ní se skrývá celá potíž zatím nejjasnějšího střetu zájmů ministra financí a majitele Agrofertu. Zákon z dílny 

Babišových úředníků a vlády, jejímž je Babiš vicepremiérem, prodlužuje podporu spotřeby biopaliv. Motivuje dopravce, aby je 

kupovali. A oni je nakupují ročně za mnoho miliard. Úleva na spotřební dani dělá biopaliva mnohem dostupnějšími. Je 

naprosto evidentní, že bez zákonem nařízeného povinného odběru biopaliv a bez daňových úlev by spotřebitelé „od Babiše“ 

nenakupovali. Neplatili by, jakkoli zprostředkovaně, jeho firmám. A to Babiš prodává biopaliva zhruba asi polovině všech jejich 

spotřebitelů. Navíc je výroba a podpora biopaliv drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se 

původně myslelo. Andrej Babiš byl v době přidání na Kverulantův blacklist 1. místopředsedou vlády ČR, ministrem financí ČR, 

poslancem PČR, předsedou hnutí ANO 2011, podnikatelem. Absolvoval Fakultu obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 

působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl členem KSS. Od 

roku 1980 byl evidován jako spolupracovník StB, od roku 1982 byl veden ve spisech jako agent StB. Andrej Babiš vědomou 

spolupráci s StB odmítá a podal v této záležitosti žalobu na ochranu osobnosti. Mezi roky 1985 a 1991 zastupoval PZO 

Petrimex v Maroku. V letech 1991–1995 působil ve funkci ředitele obchodního oddělení 32 PZO Petrimex. Po vynuceném 

odchodu z Petrimexu začal podnikat v oblasti potravinářství a chemie. Byl členem řady statutárních orgánů společností, známý 

je především svým působením ve společnosti Agrofert. V listopadu 2011 založil občanské sdružení ANO 2011. V říjnu 2013 byl 

zvolen poslancem Parlamentu ČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem financí a místopředsedou vlády. 

foto facebook Miroslav Ševčík 

Miroslav Ševčík Tehdejší děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v březnu 2014 neoprávněně použil modrý maják, 

aby mohl jet dálnicí v protisměru. Došlo k tomu na dálnici D5 k hromadné nehodě. Dálnice se během chvíle proměnila v jedno 

velké parkoviště. Miroslav Ševčík ale po půl hodině čekání připevnil na auto modrý majáček, otočil auto do protisměru a dál 

pokračoval odstavným pruhem, který byl určen pro záchrannou službu a policii. Ševčík později přišel se zajímavým 

vysvětlením. Prý zachraňoval spolujezdkyni, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. 

Podrobnosti o zneužívání absolutní přednosti v jízdě naleznete v kauze Modré majáky politiků. Miroslav Ševčík je český 

ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan a bývalý děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Působil také jako ředitel Liberálního institutu. Byl členem KSČ v letech 1985 až 1989. 

foto facebook Milan Wenzl 

Milan Wenzl Jako starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud 

jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za 

korupční jednání a na oba podal trestní oznámení. Státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné 

nepovažuje, a proto Kverulantovi nezbylo než kauzu KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 uložit do svého archivu. Milan Wenzl 

byl v době přidání na Kverulantův black list starostou MČ Praha 15 (nestr. za ANO 2011), podnikatel. Od počátku 90. let 

podniká. Je majitelem a jednatelem společnosti MILANO CZ, s.r.o., do roku 2009 vlastnil také firmu MILANO EU, s.r.o., a do 

roku 2013 společnost FIRMA WENZL, s.r.o. Do volené zastupitelské funkce kandidoval za ODS již v roce 2002. V roce 2014 byl 

jako nestraník za hnutí ANO 2011 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 15 a následně se stal starostou městské části. 
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foto facebook Ludmila Müllerová 

Ludmila Müllerová V kauze SKARTU? RADĚJI NE! bylo cílem Kverulanta poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak 

se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny, ba dokonce překročeny. V 

květnu 2013 vláda projekt sKarty ukončila, a tak byla tato kauza uložena do archivu. Mnozí úředníci MPSV v roce 2012 

vyhrožovali klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem 

ministryni MPSV paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že 

převzetí sKarty není povinné. MPSV reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu 

ministerstva objevila výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho 

nenajdou, seberou mu dávky. Paní Müllerová pak svoje výhružky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání 

Radiožurnálu. Ludmila Müllerová je bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR, bývalá senátorka PČR a místostarostka 

městyse Dolní Čermná (TOP 09, dříve KDU-ČSL). Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po studiích pracovala na 

administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. Od počátku 90. let podniká v oblasti ekonomického a 

účetního poradenství. Mezi lety 1994 a 2003 figurovala ve statutárních orgánech firem Agentura RACIO, Bruntál – Meritum i 

akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. V letech 1998–2002 byla „lidoveckou“ poslankyní PČR. Další dva roky zastávala funkci 

náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídala za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla 

zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–

2010 byla místostarostkou městyse Dolní Čermná. V červnu 2009 přestoupila z lidové strany do nově založené TOP 09. Ve 

volbách do Senátu v roce 2010 neobhájila svůj mandát senátorky. Dne 16. listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a 

sociálních věcí, jíž byla do 10. července 2013. Ludmila Müllerová je vdaná a má dvě děti. 

foto twitter Veronika Vrecionová 

Veronika Vrecionová. V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ bylo Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů 

zákonem. To se podařilo a v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje 

nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely měly billboardy počínaje 1. září 2017 zmizet od dálnic a silnic I. třídy. To se z 

velké části později stalo. Zákon však mohl odstranit i reklamní poutače ze silnic II. a III. třídy. To se však nestalo, protože 

tehdejší senátorka Veronika Vrecionová prosadila v roce 2012 změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u 

místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 

procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. 

Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za 

značné podpory lobbistů. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

foto facebook Pavel Klega 

Pavel Klega uzavřel v roce 2008 za Prahu smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 

billboardů. Kverulant již od roku 2009 usiloval v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ o zrušení této nemravné a pro Prahu 

nevýhodné smlouvy. Bohužel nebyl úspěšný. Pavel Klega je zastupitel MČ Prahy 15, bývalý starosta MČ a zastupitel hl. m. 

Prahy (ODS). Vystudoval elektrotechniku a ekonomii veřejné správy. Do roku 2002 působil jako manažer v oborech 

informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a investiční činnosti ve výstavbě. V roce 1992 vstoupil do ODS, v 

níž působil jako předseda OS na Praze 15 či místopředseda RS Praha. Roku 1998 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ 

Prahy 15, v roce 2010 se stal starostou, jímž byl po jedno volební období. Od roku 2002 byl dvanáct let zastupitelem hl. m. 

Prahy, v letech 2002–2010 zde vykonával funkci radního, resp. mezi roky 2006–2010 funkci náměstka primátora s působností v 

oblastech správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města. V Zastupitelstvu se nadále věnoval také 

územnímu rozvoji města. V minulosti byl členem statutárních orgánů několika pražských firem. Pavel Klega je podruhé ženatý 

a má dvě dospělé děti. 

foto facebook Stanislav Huml 

Stanislav Huml V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ je Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů zákonem. V 

květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Zákon však málem nebyl přijat. Když vládní 

návrh zákona zamířil v roce 2012 do poslanecké sněmovny, dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil 

pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné 

motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. Stanislav Huml je poslanec PČR, zastupitel města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (ČSSD), dopravní expert. Vysokoškolsky vzdělán. V letech 1977–2005 pracoval u policie. Vystudoval práva na 

Policejní akademii ČR v Praze. Svou kariéru u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti 

podplukovníka. Po svém odchodu působil jako dopravní expert. Spolupracoval mimo jiné na dopravním zpravodajství pořadu 

Snídaně s Novou. V roce 2010 byl díky preferenčním hlasům zvolen jako bezpartijní na kandidátce VV do Parlamentu ČR a do 
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Zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O dva roky později vstoupil do ČSSD. Stanislav Huml je ženatý a má 

pět dětí. 

foto twitter Aleksanda Udženija 

Aleksandra Udženija je jako někdejší pražská radní pro majetek zodpovědná za demolici národní památky, zimní stadion na 

Štvanici. A nešlo jen o jakési pasivní svolení ke zbourání, ale o aktivní snahu stadion zlikvidovat. Více v kauze ŠTVANICE NA 

ŠTVANICI. Aleksandra Udženija je bývalá zastupitelka hl. m. Prahy, 1. místopředsedkyní strany, místostarostkou MČ Praha 2 

(ODS). Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium marketingu a 

managementu na Anglo-American College. Od roku 1998 je členkou představenstva AGENS PLUS, a. s. V roce 2003 vstoupila 

do ODS, od roku 2005 předsedá OS Praha 2. V roce 2006 byla zvolena radní MČ Praha 2 a do Zastupitelstva MČ byla zvolena i 

v roce 2010. Téhož roku se stala i členkou a radní Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od roku 2007 je místopředsedkyní 

představenstva firmy R.G.S., a.s. Dne 23. května 2013 byla z postu pražské radní odvolána. Je vdaná a má dvě děti. 

foto město Opava 

Zdeněk Jirásek V kauze PRIMÁTORŮV PENĚŽNÍ OBCHVAT bylo cílem Kverulanta zrušit nesmyslné a zmanipulované výběrové 

řízení na obchvat Opavy, na kterém se podílel i tehdejší primátor Zdeněk Jirásek. To se nepodařilo. Druhým cílem bylo 

dosáhnout trestního postihu hlavních aktérů. Ani to se nepodařilo. Proto byla v červnu 2013 kauza uložena do Kverulantova 

archivu. Zdeněk Jirásek je bývalý primátor města Opavy a krajský radní (ČSSD), historik. Absolvoval Filozofickou fakultu UP v 

Olomouci a následně získal titul CSc. na KH ČSAV Praha. Od roku 1985 podnikl přes 60 zahraničních studijních pobytů v 

zemích po celém světě. V letech 1986–1992 působil jako vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava. V letech 1987–1989 byl členem 

KSČ. Od roku 1992 pracoval na Slezské univerzitě v Opavě, nejprve jako tajemník Ústavu historie a muzeologie, posléze byl 

proděkanem, děkanem i rektorem FPF SU. Od roku 2007 je členem ČSSD. Za ni byl roku 2008 zvolen členem Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje a posléze se stal krajským radním. V dalším volebním období již nekandidoval. V letech 2010–2014 

byl primátorem města Opavy. 

foto twitter Radek John 

Radek John Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci 

veřejné. Do parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John 

tehdy dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. John však 

nikdy žádné okénko nehledal, žádné peníze nevrátil a podvedl tak voliče. Kverulant na něj proto podal trestní oznámení. Více 

o tom naleznete v kauze POSLANECKÉ NÁHRADY VĚCÍ VEŘEJNÝCH. Radek John je zastupitel MČ Prahy 5, bývalý 

místopředseda vlády ČR, bývalý ministr vnitra a poslanec PČR (VV), bývalý předseda strany, novinář. Po absolvování studia 

scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU zahájil novinářskou kariéru jako redaktor časopisu Mladý svět, kde pracoval až do 

roku 1993. V 80. letech působil rovněž jako scenárista ve Filmovém studiu Barrandov. Od roku 1991 podnikal v oblasti 

obchodu, marketingu a mediálního poradenství. V roce 1993 nastoupil do nově založené soukromé televize Nova, kde 

pracoval jako redaktor a posléze šéfredaktor publicistiky a vedoucí publicistického pořadu „Na vlastní oči“. V letech 2002–

2009 působil ve funkci předsedy představenstva mediální společnosti ORA PRINT, a.s. Roku 2009 ukončil v souvislosti se svými 

podnikatelskými aktivitami spolupráci s TV NOVA. Ve stejném roce se stal předsedou politické strany Věci veřejné, jímž byl do 

roku 2013. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen poslancem a stal se ministrem vnitra a místopředsedou vlády 

ČR. V témže roce úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ Prahy 5. Následujícího roku byl z funkce ministra odvolán a 

rezignoval na post místopředsedy vlády. 

foto Úřad vlády 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem publicisty Jana Urbana a 

Kverulanta odstoupení Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS 

ukončily působení Pavla Blažka v exekutivě za Kverulanta. A tak byla tato kauza s názvem WANTED DON PABLO uložena do 

Kverulantova archivu. Pavel Blažek je poslanec PČR, bývalý zastupitel Brna a MČ Brno-střed, bývalý místopředseda strany, 

bývalý ministr spravedlnosti (ODS), advokát. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté zde působil 

deset let jako odborný asistent na Katedře správního práva. Od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1998 vstoupil do ODS, 

kde osm let předsedal OS Brno-město a od června 2010 byl čtyři roky místopředsedou strany. Od roku 1998 zasedal po čtyři 

volební období v Zastupitelstvu MČ Brno-střed. Od konce 90. let byl členem statutárních orgánů mnoha společností. V roce 

2002 byl zvolen radním města Brna, poté, co byla ODS v letech 2006–2010 v opozici, se stal roku 2010 opět členem Rady 

města. Od roku 2007 do roku 2010 předsedal dozorčí radě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a do roku 2012 SAKO Brno, 

a.s. V červenci 2012 nahradil Jiřího Pospíšila v čele Ministerstva spravedlnosti. Současně vyslovil svou rezignaci na působení v 

městských společnostech a ukončení všech podnikatelských aktivit. Ministrem byl do 10. července 2013. Téhož roku byl na 

podzim zvolen poslancem PČR. Je ženatý, má dvě děti. 



  

Přehled zpráv  206 

foto twitter David Rath 

David Rath Dopravní obslužnost, resp. 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 

daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena 

tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček 

tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 

sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na 

služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. David Rath jako hejtman středočeského kraje 

uzavřel na sklonku roku 2009 takové smlouvy s dopravci bez výběrového řízení a na deset let dopředu. Stalo se tak těsně před 

tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Šlo o smlouvy za celkem 6,8 miliard 

Kč a pro kraj jsou dosti nevýhodné. Podrobnosti naleznete v kauze RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY. David Rath je bývalý 

hejtman Středočeského kraje, bývalý poslanec PS PČR a bývalý ministr zdravotnictví (ČSSD). Po vystudování Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze působil postupně jako lékař v pražském IKEMu, Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici 

Praha Motol. Mezi lety 1991–1994 byl členem Občanské demokratické strany. V roce 1995 spoluzaložil Lékařský odborový 

klub. O rok později zahájil jako společník a jednatel společnosti Paracelsum vlastní podnikání ve zdravotnictví. V letech 1998–

2005 vykonával funkci prezidenta České lékařské komory. Od listopadu 2005 do září 2006 byl ministrem zdravotnictví ve vládě 

Jiřího Paroubka. Od roku 2006 byl do roku 2013 poslancem ČSSD a „stínovým“ ministrem zdravotnictví. V roce 2008 vedl jako 

volební lídr ČSSD ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje. Po svém volebním vítězství se jako hejtman zviditelnil 

především hrazením zdravotnických poplatků krajem a snahou o zrušení předchozího prodeje krajských nemocnic. 

Kroužkování 

Závěrem několik vět o volbách. Kandidátky sestavují orgány politických stran a hnutí a prosazují tak své preference v tom, kdo 

je má v parlamentu zastupovat. Aby se tento málo demokratický prvek omezil, doplňuje se poměrný volební systém často 

nějakým systémem preferenčních hlasů, jimiž mohou voliči pořadí na kandidátce ovlivnit. V Česku se ve volbách používá tzv. 

kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku. Možnost kroužkovat se liší podle tipu voleb. 

Sněmovní volby 

Ve volbách do dolní komory Parlamentu může volič označit až čtyři kandidáty z listiny jedné strany, hnutí nebo koalice. Pro 

volby do Poslanecké sněmovny ČR platí, že pokud kandidátovi určité strany nebo hnutí dalo nejméně 5 % voličů této strany v 

daném volebním obvodě preferenční hlas, postupuje na první místo dané kandidátky. Je-li takových kandidátů víc, řadí se 

podle počtu preferenčních hlasů. Teoreticky je možné „vykroužkovat“ favorizované kandidáty politických stran tak, že se do 

poslanecké sněmovny nedostanou. 

Komunální volby 

V komunálních volbách má volič dokonce možnost dát své hlasy až tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to 

bez ohledu na volební stranu, tedy například z každé strany jednoho. A právě v komunálních volbách se velmi nabízí možnost 

nevolit kandidáty z Kverulantova blacklistu. 

Volby do krajských zastupitelstev 

I v krajských volbách volič do obálky vkládá pouze jeden list s listinou své oblíbené strany či koalice a může rovněž 

zakroužkovat pořadová čísla až u čtyř kandidátů, které by rád viděl v zastupitelstvu. Aby kandidát mohl přeskočit kolegy 

umístěné na vyšších pozicích listiny, potřebuje i v tomto případě kroužek od opět alespoň pěti procent voličů. 

Volby do Evropského parlamentu 

Členství v Evropské unii umožňuje každých pět let volit české národní zastoupení v Evropském parlamentu. Stejně jako v 

případě Poslanecké sněmovny Češi a Češky volí stranickou či koaliční listinu se jmény kandidátů. Pro celé území České 

republiky jsou použity stejné listiny. Volič může navíc označit až dva kandidáty, které by rád viděl zasedat v Evropském 

parlamentu. Tato vůle se vyjadřuje zakroužkováním pořadového čísla příslušného oblíbence. Kandidáti zakroužkovaní alespoň 

5 procenty voličů své strany mohou přeskočit výše umístěné. Pokud více kandidátů obdrželo přednostní hlas od alespoň 5 

procent voličů, rozhoduje počet těchto preferencí. 

Autor: Vojtěch Razima 
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64. Kverulant.org: Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření 

Pražského hradu 
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Odkaz: https://oral.sk/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/ 

Kverulant.org: Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu 

Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna 2021 správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené shromáždění se mělo 

na Pražském hradě konat již vzápětí, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té 

míry, že jednání nařídil na pátek 16 dubna 2021. 

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 nemělo oporu v zákoně. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen 

široké veřejnosti. 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. Jak se brzy ukázalo, jen dočasně. 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant před časem požádal ministerstvo vnitra o 

sdělení všech relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. 

Nyní mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda 

odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. 

Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s 

Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen 

široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy vlastně neudělal nic nebo skoro nic a když jej Kverulant 

konfrontuje se sliby danými veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec 

nebyly pořízeny. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana dalším velkým zklamáním. 

Prosba o podporu 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/kverulant-org-ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/
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65. Jak si prospěchářský šéf NKÚ Kala udělal z úřadu cestovku i dojnou 
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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.org 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. Pokud si myslíte, že šéfem tohoto 

důležitého úřadu měl být někdo nezávislý, prosíme, podpořte Kverulanta alespoň malým darem. S vaší pomocí bude Kverulant 

dál tohoto problematického papaláše Kalu sledovat. 

Fotokoláž Kverulant.org, zdrojové foto Janek Kroupa Český rozhlas, Miroslav Kala, prezident NKÚ na služební cestě na Machu 

Picchu, květen 2019 

Šéf Kala byl dvakrát v Peru 

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav Kala poprvé navštívil Peru za peníze daňových poplatníků v prosinci 2017. 

Právě prosinec je na návštěvu Peru velmi vhodný. Peru se nachází na jižní polokouli a v prosinci tam začíná jaro. Průměrná 

teplota v Limě je v prosinci 21,3 °C. Cestu a pobyt zaplatil svému šéfovi Nejvyšší kontrolní úřad a stálo ho to 108 307 korun. 

Kala svůj výlet deklaroval jako služební cestu. Bylo totiž potřeba si zaletět do Limy a oslavit tam 40. výročí podpisu Limské 

deklarace. A aby se panu prezidentovi v cizině nestýskalo, vzal s sebou i svého poradce Jana Kinštu. Ten také z cesty 

vypracoval jednostránkovou zprávu. Za to, aby mohl jet poradce pana Kaly, zaplatil NKÚ dalších 98 153 korun. A protože se 

daňový poplatník nijak nebránil, přidal NKÚ oběma výletníkům na cestu ještě kapesné a stravné. Kala dostal 15,5 tisíce a 

poradce Kinšt 5 tisíc. Inu, šéf je šéf a poradce je jen poradce. Velkou vadou na kráse tohoto exotického výletu však bylo patrně 

to, že byl příliš krátký. A tak bylo potřeba se do Peru vydat znovu. 

V květnu už v Peru tak hezky není, ale pořád se to dá vydržet. Obzvlášť když vám cestu někdo zaplatí. Průměrné teploty se 

drží kolem 19,2 °C. A kdo neviděl ruiny inckého kultovního města v peruánských Andách Machu Picchu za peníze daňových 

poplatníků, jako by snad ani nebyl pořádný papaláš. A tak se tam v květnu 2019 vypravila delegace poslanců Parlamentu ČR. 

Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen výboru Přemysl Mališ 

(ANO), poslankyně Ivana Nevludová (SPD) a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Ale hlavně, k delegaci se připojil 

i Miloslav Kala. 

Šéf NKÚ společně s poslanci strávil 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 městu Machu Picchu reportér Radiožurnálu Janek Kroupa a 

natočil o tom video: 

Tenhle výlet na Machu Picchu stál daňové poplatníky více než jeden milion korun. Poslanecká sněmovna zaplatila pěti 

poslancům za letenky, místní dopravu, ubytování v hotelech, stravné, pojištění a tlumočení údajně přesně 750 000 korun. 

Každý z poslanců dostal na cestu ještě stravné ve výši 20 152 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl 

dostat jen 8 694 korun a přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v hotelech s plnou 

penzí. NKÚ přidal dalších 167 189 korun. A protože se daňový poplatník ani tentokrát nijak nebránil, plácl ho NKÚ přes kapsu 

zase a dal panu Kalovi na cestu ještě kapesné a stravné ve výši 30 tisíc korun. 

Údajně skartované dokumenty 

https://www.kverulant.org/cases/jak-si-prospecharsky-sef-nku-kala-udelal-z-uradu-cestovku-i-dojnou-kravu/
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Kverulant pochyboval, že dva výlety do Peru byly jen ojedinělé výstřelky, a proto se zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové byli a 

kolik nás to stálo. Ještě v roce 2021 Kverulantovi přišla odpověď. NKÚ mu informace poskytne, ale jen o cestách od roku 2016. 

Ty od roku 2013 do roku 2016 prý nemá k dispozici: „ NKÚ je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v zákoně o 

účetnictví. Podle tohoto zákona se účetní doklady uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se 

týkají. Účetní doklady obsahující informace požadované v bodech 8, 9 a 10 žádosti za období 2013–2016 byly skartovány a 

NKÚ je nemá k dispozici.“ 

Proti rozhodnutí neposkytnout veřejnosti informace z let 2013 až 2016 se Kverulant odvolal. Povinnost uchovávat účetní 

doklady je skutečně 5 let po ukončení účetního období. Ale praxe je taková, že mnohé účetní doklady jsou uchovávány po 

dobu delší. Často je tato doba stanovena nějakým vnitřním předpisem. Ten by si měl odvolací orgán vyžádat a prozkoumat. 

Kverulant ve svém odvolání dále uvedl, že účetní knihy se uchovávají 10 let po ukončení období, a to zejména pro účely 

kontroly FÚ a případně jiných orgánů, takže by neměl být problém odpovědi k bodům žádosti označeným 8, 9 a 10 za období 

2013–2016 dohledat a tazateli je poskytnout. Zejména pak odpověď na otázku 8.: „Kolik činily náklady tzv. diety, tedy stravné 

vyplacené představitelům NKÚ za jednotlivé cesty?“ A na otázku 9.: „Kolik činily celkové náklady na jednotlivé cesty?“ 

Na počátku roku 2022 Kverulantovi přišlo rozhodnutí o jeho odvolání. Odvolacím orgánem byl v tomto případě Úřad pro 

ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten rozhodnutí NKÚ zrušil a vrátil Kverulantovu žádost o informace k novému projednání. 

Kverulant se tak konečně dostal k dalším údajům o „služebních“ cestách. 

Foto QK z Pixabay 

Kverulant o skutečné skartaci dokumentů v době elektronických záznamů dosti pochyboval a domníval se, že důvodem 

odmítnutí poskytnutí informací byla skutečnost, že od roku 2013 do roku 2016 proběhly nějaké opravdu hodně drahé a 

hodně zbytečné cesty do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. A měl pravdu. Následující text je toho důkazem. 

Vše pro prezidenta 

Když šofér Peca vyzvedl inženýra Kinšta, zadal do navigace služebního vozu: „hotel Meliá Luxembourg“. Jak záhy zjistil, cesta 

do tohoto luxusního 4,5hvězdičkového komplexu potrvá lehce přes 7 hodin, záleží na tom, jak rychle se limuzína NKÚ 

proplete Německem. „Je totiž pondělí a to bývá doprava zrádná,“ pomyslí si ještě Peca, ale to už dává plný plyn a i s 

prezidentovým poradcem Kinštem vjíždí na plzeňskou D5. 

Po návratu sepíše Jan Kinšt oficiální zprávu. Cesta, kterou s řidičem Milanem Pecou v termínu 15. – 17. května 2017 vykonali, 

měla jediný a dost prozaický důvod: vyžebrat od vlivných lidí telefonát nebo e-mail, kterým by podpořili kandidaturu 

Miloslava Kaly do vedení mezinárodní organizace EUROSAI. A kdo účet za tuto marnivou cestu do Lucemburku zaplatil?! Ano, 

správně, erár. Nebrání se a navíc vyhozených 36 000 Kč je ve světě úředníků NKÚ suma zcela nicotná. 

Ubytování pro prezidenta 

Kongres EUROSAI, na který odletěl Miloslav Kala o pár dní později, tedy 21. května 2017, se skupinou pěti (!) svých 

poddaných 

dalších úředníků už daňové poplatníky ČR „bolel“ o dost víc. Čtyřdenní výlet totiž vyšel celkem téměř na 250 000 korun. 

Nejdražší byl, jako vždy, sám prezident Kala. Přestože si parta z NKÚ zvolila hodně solidní zázemí v superluxusním „Swissotel 

The Bosphorus Istanbul“, panu prezidentovi ani tentokrát nebyl běžný pokoj dost dobrý. 

Jak plyne z cestovních dokladů, které Kverulant prověřil u všech 52 zahraničních cest Miloslava Kaly z let 2013 až 2021, vždy, 

když daný hotel nabízí vyšší kategorii pokojů, prezident neváhá a bere. Z titulu své funkce zřejmě nemůže bydlet ve stejné 

kategorii pokojů jako jeho 

poddan 

í podřízení. V případě Istanbulu se tak náklady za čtyřdenní služební cestu Miloslava Kaly vyšplhaly na 

prezidentských 

královských 37 184 Kč plus diety. Pro srovnání, vedoucí oddělení auditu informačních systémů NKÚ, Martin Hruška, účtoval 

téměř o 10 000 Kč méně, podobně i ostatní účastníci tureckého výletu. 

Také k dietám přistupuje Miloslav Kala značně 

papalášsky 
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prezidentsky. Přestože se jeho měsíční plat pohybuje kolem 120 000 Kč, přestože je strava zpravidla součástí ubytování a 

následného programu, neváhá si účtovat cca trojnásobek toho, co mají ostatní. Za čtyřdenní cestu do Turecka tak od NKÚ 

získal náhradu ve výši 560 euro, tedy asi 14 000 korun. Pro srovnání se znovu podívejme na Martina Hrušku. Ze stejného 

výletu 

pracovní cesty si přivezl o dost méně – tedy „jen“ 153 euro, tj. cca 3 800 korun, podobně jako ostatní účastníci tureckého 

výletu. 

Prezident cestovatel 

O tom, že se Miloslav Kala rozhodně nebojí létat (a to dokonce ani businessem), už jsme psali opakovaně. V roce 2017 a 2019 

se vypravil do Peru, kdy součet nákladů za oba tyto výlety, jejichž přínos pro tuzemské daňové poplatníky byl zcela nulový, je 

kolem 450 000 korun. Nenulové ale jistě byly emise CO 2, o které, jak zjistíme později, se pokrytci z NKÚ také zajímají. 

Kromě Peru nebo Turecka se prezident NKÚ, samozřejmě za peníze českých daňových poplatníků, odvážil i třeba do Číny, 

Indonésie nebo Izraele. Celkový účet za jeho výlety mu Kverulant může vystavit jen obtížně, neboť pan prezident (až na dvě 

výjimky) cestuje vždy s doprovodem. Jde zřejmě o součást strategie, jak před zahraničními partnery vypadat jako mocný šéf. 

Jak vyplývá ze soupisky účastníků jednotlivých jednání, na mnoha akcích jsou zástupci NKÚ v početní převaze nad ostatními 

delegacemi. 

A jak to dopadlo na kongresu EUROSAI v Istanbulu v květnu 2017? Plán Miloslava Kaly vyšel, do vedení organizace se dostal. 

Jaký vliv na to měla už zmíněná cesta Pecy a Kinšta do Lucemburku, kde u vlivných žebrali o potřebou podporu, z písemných 

podkladů nezjistíme. Fakt ale je, že na vizitkách Miloslava Kaly se odteď může objevit: „1. viceprezident EUROSAI“. 

Ale rozhodně nejde jen o vizitky. Jak se dočteme v následných zprávách z cest, z titulu této funkce vznikají Kalovi „mnohé 

neformální povinnosti“. Hned týden po návratu z Turecka vyrazí prezident Kala na Bělehrad. V srbském parlamentu řeční při 

příležitosti desetiletého výročního tamního kontrolního úřadu. A považte, pro Srby byla Kalova návštěva tak významná, že ho 

nechali řečnit hned po předsedovi parlamentu, ještě před srbským prezidentem. To i další detaily se dozvíme z cestovní 

zprávy, kterou po návratu vypracovala účastnice zájezdu Michaela Rosecká. Zjistíme, že pan Kala viděl i pěkný výroční film, 

zhlédl tradiční srbské tance, pak pozřel slavnostní večeři a šel spát do hotelu Falkensteiner. Domů, jak se dozvíme z rozpisu 

nákladů, si každý odvezl (trochu) jinou sumu. Paní Rosecká dostala 65 euro, tedy 1625 korun a pan Kala si vyúčtoval kapesné 

+ diety ve výši 175 euro, tedy 4 355 korun. Celkové náklady za tuto dvoudenní cestu, ze které pro NKÚ „nevznikly žádné 

úkoly“, byly cca 40 000 korun. Podobných ceremoniálů, prohlídek oper, hradů, zámků, parlamentů absolvuje nový 1. 

viceprezident EUROSAI (a od roku 2021 prezident) v následujících letech řadu. Kdo je asi platil? Tipujete organizaci EUROSAI?! 

Chyba, byli to tuzemští daňoví poplatníci, pro které je jistě veliké blaho mít v čele svého NKÚ ještě i ctihodného reprezentanta 

EUROSAI. 

fotokoláž Kverulant.org 

Záhada desetidenního relaxu v Sofii aneb Kovářova kobyla 

Poslání NKÚ je poměrně zjevné ze samotného názvu instituce. A také ze zpráv, kterými nás úřad zásobuje prostřednictvím 

svého tiskového odboru. Škoda, že materiály, které si Kverulant od úřadu vyžádal, obsahují stejné chyby a nejasnosti, jaké 

kontroloři NKÚ zpravidla vyčítají kontrolovaným. Předložené seznamy cestujících ze zahraničních cest nejsou kompletní, někde 

si úředníci pletou jména a funkce, a co je nejzajímavější, ve zprávách ze samotných cest bývá často zamlženo, jak dlouho 

vlastně samotná služební cesta trvala. 

Například z cestovní zprávy o výletu do bulhraské Sofie se úředníkům ztratilo hned 10 dnů. Oficiální zpráva popisuje jen to, jak 

ve dnech 20. – 22. listopadu 2017 trojice Miloslav Kala, Jiří Kalivoda a Michaela Rosecká navštívili město Plovdiv nebo našeho 

tamního velvyslance. O zbylých 10 dnech, které trojice v Bulharsku strávila, víme jen díky jinému dokumentu. Jde o tabulku 

nákladů, kde vidíme účet na téměř 100 000 Kč a celkovou dobu trvání 12 dní. 

Čím obskurnější význam cesty, tím víc nejasností. Například do indonéského Lomboku přicestovali úředníci NKÚ už v pondělí 

31. března 2014. Jenže samotná konference – jejíž přínos je pro daňové poplatníky ČR značně sporný – začala až ve čtvrtek, 

skončila už v sobotu. Do ČR se ovšem prezident a dva úřednici NKU vrátili až 7. dubna 2014, s celkově roztomilým účtem. 

Týdenní výlet povedené trojice vyšel daňové poplatníky na cca 200 000 korun. Sám prezident Kala si na dietách a kapesném 

přišel na příjemných 735 euro, tedy 18 375 korun, když ostatní brali jen 246 euro, tedy 6150 korun. Zásadně vyšší, 

pochopitelně, byly i prezidentovy náklady na ubytování. 

Statisíce vyhozené za výlety za exotikou 

Indonésii mají na NKÚ opravdu rádi. V říjnu 2016 se tam konala tak „důležitá“ konference, že se NKÚ rozhodl na místo vyslat 

hned čtyři (!) účastníky, snad aby tolik zjeveného moudra a vědění zvládli transformovat zpátky do Prahy na NKÚ. Akce se tak 
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stala historicky nejdražším výletem, který daňové poplatníky ČR vyšel téměř na 400 000 korun. A o čem se v Jakartě, vzdálené 

cca 13 000 km od Prahy, debatovalo?! Jistě, o kontrole životního prostředí. Uměl by například někdo z NKÚ spočítat, kolik 

zbytečných emisí CO 2 kvůli této cestě vzniklo?! 

Rok 2016 přinesl úředníkům NKÚ také několik dalších pěkných 

výletů 

služebních cest. Dvojice Zdeňka Horníková a Sylva Müllerová se vydala na týdenní poznávací cestu do Japonska. A protože se 

letělo s poslanci, musely i zástupkyně NKÚ cestovat stylově, rozuměj business. Při této cestě padl rekord na vyúčtovaných 

dietách, když si Zdeňka Horníková, viceprezidentka NKÚ, naúčtovala tučných 1200 euro, tedy 30 000 korun. Celkový účet za 

cestu se přiblížil sumě 300 000 korun. 

Šest pěkných dnů strávila trojice Jan Vedral, Sylva Müllerová a Jan Kešner závěrem roku 2016 na kongresu INTOSAI v Abú 

Dhabí, což tuzemské daňové poplatníky stálo dalších cirka 250 000 korun. V hotelových saloncích delegáti z celého světa – 

včetně Ghany nebo Jihoafrické republiky – zajisté plodně debatovali třeba o tom, jak dobře spravovat veřejné prostředky nebo 

jak udělat správné sebehodnocení své činnosti. 

A protože se Zdeňka Horníková na japonské cestě s poslanci osvědčila, pozvali ji mezi sebe i v červenci 2017. Letělo se, jak 

jinak, za sluníčkem do Indonésie. A aby se paní viceprezidentka NKÚ mezi pány poslanci necítila osamělá, vzala si s sebou 

ještě referentku Zuzanu Holubkovou. Celkový účet za týdenní cestu, kde se znovu po papalášsku letělo business, se vyšplhal 

na 250 000 korun. 

V popisu zbytečných cest bychom mohli dále pokračovat, až bychom se dostali k celkové sumě cca 8,5 milionu korun. A 

bývalo by to bylo dramaticky víc. Podle předložených výkazů cest 2013 až 2019 odhadujeme, že cestovní restrikce spojné s 

pandemií ušetřily daňovým poplatníkům ČR cca 2,5 milionu korun, protože v roce 2020 a 2021 úředníci NKÚ vykonali celkem 

pouhé 3 cesty. 

Tragické je, že ze všech 103 realizovaných zahraničních cest jich z hlediska daňového poplatníka byla zbytečná nejspíš 

naprostá většina. Jen jednou jedinkrát se kontroloři NKÚ vydali prověřit to, jak se zachází se zahraniční pomocí, kterou Česká 

republika solidárně poskytuje méně rozvinutým zemím. Ovšem ani tak nešlo o žádný „budget trip cifršpiónů“. Přestože se 

čtveřice kontrolorů pohybovala po čtyři zářijové dny roku 2015 v superlevném Moldavsku, cestovní náklady na tuto kontrolní 

akci byly nakonec přes 200 tisíc korun. 

Mazaný Kala na konci/začátku mandátu 

Problém NKÚ může spočívat v tom, že se práce jeho lidí jen obtížně kontroluje, respektive, měli by to mít na starosti poslanci, 

ovšem pokud jde o vyhazování peněz za „služební cesty“, mají v tomto ohledu mnozí „máslo na hlavě“. Zde připomeňme 

třeba výlet pěti poslanců do Vietnamu za milion korun z kapes daňových poplatníků. 

Poslanec Lukáš Bartoň Piráti na výletě do Vietnamské socialistické republiky foto Lukáš Bartoň 

Připomeňme, že Miloslav Kala se do vedení NKÚ dostal v roce 2013, když ve funkci kvůli papalášským manýrům skončil 

František Dohnal. Ten si dokonce na své služební cesty neváhal brát manželku, za kterou pak samozřejmě účtoval náklady, 

navíc měl slabost pro luxusní byty nebo limuzíny od BMW. Někdo z vedení NKÚ posléze na celou věc upozornil jak novináře, 

tak i poslance, a Dohnal posléze skončil. Jak ve vedení NKÚ, tak i soudu. 

František Dohnal u Obvodního soudu pro Prahu 7 18. července 2011, foto: ČTK 

Miloslav Kala, někdejší politik ČSSSD a přítel Miloše Zemana, si pro pohodový život v čele NKÚ vymyslel mnohem efektivnější 

taktiku než jeho předchůdce Dohnal. Vše do sebe začne zapadat, když si přečteme aktuální Kalovo vyjádření pro Seznam 

Zprávy. Kalovi totiž za pár týdnů (v březnu 2022) končí jeho devítiletý mandát, proto se ho novináři ptali, jestli má chuť 

pokračovat. „Vedeme prestižní Evropskou organizaci nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) … a chtěl bych tam zachovat 

kontinuitu,“ oznámil mazaný Kala novinářům. Zatímco jeho mandát prezidenta NKÚ končí letos, šéfem EUROSAI je až do roku 

2024. A přece by poslanci nechtěli řešit situaci, že by ve vedení EUROSAI byl někdo jiný než ve vedení NKÚ. 

Kverulant se domnívá, že Miloslav Kala je papalášský prospěchář, který vymyslel a za peníze daňových poplatníků ČR 

realizoval strategii, kterou si chce pojistit dalších devět let hojnosti ve vedení NKÚ. Jak je zřejmé z realizovaných služebních 

cest NKÚ, od svého nástupu do funkce se Kala soustředil především na získání vlivu v EUROSAI, proto na jednání a konference 

posílal až nepochopitelně vysoké počty úředníků. Navíc, aby se mu nestalo to, co jeho předchůdci Dohnalovi, na kterého 

žalovali poslancům a novinářům sami členové NKÚ, přepustil část výletů do exotických krajin, odkud dotyčný odjíždí vždy i s 

pěkným kapesným, svým současným kolegům z vedení. 
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Kverulant je přesvědčený, že nikdo s papalášskými manýry a prospěchářským přístupem ke správě veřejných věcí by neměl 

stát v čele žádné organizace, natož NKÚ. Proto se svými zjištěními v této věci seznámil počátkem roku 2022 také obě komory 

Parlamentu ČR a doufal, že pro příští devítileté období vyberou poslanci důvěryhodnějšího kandidáta, než je prospěchářský 

papaláš Miloslav Kala. Kverulant doufal marně. 

Kontrolní úřad pro Kalu na dalších devět let 

Sněmovna Kalu ve středu 23. března 2022 zvolila kandidátem na jmenování do čela úřadu. Pětikoalice se původně snažila na 

jeho místo najít někoho jiného, nakonec ale dala na přání prezidenta Miloše Zemana. Ještě pár týdnů před volbou se zdálo, že 

Kala si bude muset po čtrnácti letech v NKÚ hledat jinou práci. Strany vládní koalice mluvily o nutnosti najít jiného kandidáta, 

který přinese do úřadu nový vítr. 

Prezident Miloš Zeman jmenoval 22. března 2013 v Praze Miloslava Kalu (vlevo) prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Foto: ČTK 

Vyznamenání za zásluhy od Zemana 

Prezident Zeman na schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) i někdejším premiérem Andrejem Babišem (ANO) počátkem 

roku 2022 nastínil, že by chtěl, aby Kala v úřadu zůstal. Bývalý sociální demokrat Zeman má s Kalou, který byl dříve poslancem 

za ČSSD a do roku 2008 členem této strany, dlouhodobě velmi dobré vztahy. V roce 2019 mu také dal medaili Za zásluhy o 

rozvoj státu a hospodářství. 

NKÚ, trafika vysloužilých politiků 

NKÚ kontroluje utrácení peněz na ministerstvech a ve státních institucích. V jeho čele vedle prezidenta a viceprezidenta stojí 

Kolegium NKÚ. Do Kolegia NKÚ je poslanci navrhováno a následně jmenováno 13 členů na „doživotí“, resp., do 65 let. Jejich 

motivace provádět kontroly je pak nulová, ze svých funkcí nemohou být odvoláni. Kolegium je plné vysloužilých politiků. 

Prezident NKÚ je oprávněn účastnit se schůzí Poslanecké sněmovny a Senátu, pokud jsou projednávány kontrolní závěry NKÚ. 

Může na těchto zasedáních i vystoupit. V tomto případě je prezident NKÚ oprávněn účastnit se i schůze vlády a může 

vystoupit i tam. Bylo by skvělé, kdyby novým prezidentem byl konečně někdo opravdu nezávislý a nikoliv zase jen vyčpělý 

politik. Pětikoalice však tuto šanci v hned v počátku svého vládnutí zahodila. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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66. Kauza Diag Human 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/kauza-diag-human/ 

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 Rakousko a Německo uznaly exekuční 

rozsudek na 14,5 miliardy Kč proti ČR. Další porážku stát zaznamenal poté, co lucemburský soud potvrdil, že Diag Human 

může začít exekuční právo uplatňovat kdekoliv na území celé EU kromě Dánska. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a 

nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je 

tento stav změnit. Již v únoru 2020 se marně obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a 

jejich úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, 

aby úročení zastavil on. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň symbolickým 

darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Exekuce na majetek ČR 

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku ČR až do výše 14,5 miliardy korun na 

území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 

rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V listopadu 2019 tak učinila i Belgie. 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. To, že má Diag Human na peníze 

(více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 

počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, kterým také povolil exekuci majetku 

České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v 

lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. 

Počátek kauzy v roce 1992 

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 

2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně 

narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už 

roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká 

republika prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. 

Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán. 

Skrývání před věřiteli 

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak 

prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení 

jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným řešením bylo složení dlužné 

částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení. 

Namísto toho se I Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, naleznete ve 

stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády, pana Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my 

jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě 

jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou “. 

Fotokoláž: ATEO 

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad 

https://www.kverulant.org/cases/kauza-diag-human/
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Kverulant v únoru 2020 se Kverulant obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této 

kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně 

podle schváleného plánu kontrolní činnosti“ a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, 

nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce, kterou řídí člověk, kterému není stydno vrazit za peníze daňových 

poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu? Kverulant se však liknavým postojem státu nechce smířit a tak jsem koncem 

března 2020 dopisem zeptal NKÚ, jestli si kauzu Diag Humen už konečně dal do plánu. NKÚ počátkem dubna odpověděl, že 

„v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s 

vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.“ 

Kverulant podal trestní oznámení 

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky 

trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 

milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu. 

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti 

organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky 

oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující 

prověření podnětu. 

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, 

přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. 

Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je 

opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic. 

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné 

povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit. 

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem 

oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního 

zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme tak počátkem 

února 2022 učinili a to formou nového doplněné podání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství 

totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž. 

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ 

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní 

zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k 

policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu 

Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké 

skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci 

dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho 

doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu 

vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude 

skutečně někdo věnovat. 

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). 

Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi 

formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v 

daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká 

policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, 

jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost 

vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „ skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, 

ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic. 

Foto: Arek Socha / Pixabay 

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout 

následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak 

dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického 

stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve 

větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti 
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a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle 

další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný 

princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora 

dohromady. 

Kverulant se s alibismem státní správy odmítá smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. 

Rozhovor s Janem Kalvodou 

Koncem léta 2019 požádal Kverulant o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s 

natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. 

Svůj slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu: 

Nová vláda, nový ministr, nová politika? 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, 

aby: „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době 

zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky.“ 

Kverulant chce věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, 

konečně vypořádá letitý spor, který Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády je i Pavel Blažek, 

který je kauze Diag Humen také namočen, vzbuzuje obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých 

kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Prosba o podporu 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte 

naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  216 

67. Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej fejkových respirátorů a 

jejich výrobce skončil v konkurzu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 28. 3. 2022, 17:40 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/fejkovy-respirator/ 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou 

CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a 

dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 zakázala prodej těchto respirátorů. Firma TEX-TECH Kverulantovi nejprve 

vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Následně 

soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. Šetření ČOI vyvolané 

Kverulantem, a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl sto dostát svým závazkům a v 

prosinci 2021 na skončil v konkurzu. Kverulant to považuje i za svoji zásluhu. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na 

koronavirové krizi a alespoň symbolickým darem. 

Foto: Kverulant.org 

Certifikace respirátorů 

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. 

Respirátor TEX-TECH nevyhověl 

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 označoval 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. Tento proces je pro oblast osobních ochranných prostředků a 

zdravotnických prostředků detailně popsán v publikaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Tato publikace je zdarma ke stažení. 

Obrázek: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

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 

https://www.kverulant.org/cases/fejkovy-respirator/
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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. 

Jediné certifikáty, kterými TEX-TECH donedávna disponovala, jsou dva certifikáty ISO. I když jejich získání někým, kdo vyráběl 

a prodával fejkové respirátory, je pro Kverulanta záhadou. Ten první ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systémy 

managementu jakosti, v případě že jej požaduje zákazník. A druhý ISO 13485:2016 je samostatná norma, která vychází z 

normy ISO 9001, ale obsahuje některé konkrétní požadavky pro zdravotnické prostředky. Ani jeden z těchto certifikátů 

samozřejmě nenahrazuje zkouškou u certifikované zkušebny. Skutečná certifikace ISO je o dlouhý a poměrně náročný proces. 

Kverulant tedy pokládá za nemožné, aby firma, která vznikla 30.6.2020 prošla certifikací ISO k 10.7.2020. Navíc je třeba ještě 

dodat, že implementace ISO norem nedokládá nic o kvalitě výroby ani výrobku samotného. 

Nechtěné přiznání firmy TEX-TECH 

Zájem o veřejnosti o tuto kauzu donutil firmu TEX-TECH vydat 1 února 2021 tiskové prohlášení. Vyhrožovala v něm 

Kverulantovi „patřičnými právními kroky“. Tím se Kverulant samozřejmě zastrašit nedá. Podstatnější v tiskové zprávě však byla 

ukřivděná věta: „Informace o tom, že vyrábíme a distribuujeme nekvalitní produkt nás navíc zastihuje pár dní před 

dokončením kompletní certifikace, která probíhá v zahraničí (…)“. Šlo totiž vlastně o přiznání, že TEX-TECH doposud platnou 

certifikaci neměl a vyráběl a prodával tak fejkové respirátory. 

Podání na Českou obchodní inspekci 

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci. Kverulant podání na ČOI poslal 

také v kopii na Státní zastupitelství a na Policii. V tomto případě Kverulant doufal, že dřív nebo později stanou podvodníci z 

TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízelo 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. Kverulantovo trestní oznámení však bylo 

odloženo. 

ČOI Kverulantovým podnětem začala záhy zbývat. Více také v reportáži Českého rozhlasu z února 2021: 

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 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.“ 

V listopadu 2021 Kverulant svůj dotaz na ČOI zopakoval s obdobným výsledkem. ČOI znovu zopakovala, že ani jeden z jimi 

zkoušených respirátorů dodaných firmou TEX-TECH při zkouškách nevyhověl a byly tak značnou CE označeny v rozporu se 

zákonem. 

Turecký certifikát pro TEX-TECH 

Patnáct dnů od Kverulantova odhalení se firma TEX-TECH na svém webu pochlubila novým, tureckým certifikátem vydaným 

od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION dne 15 února 2021. Kverulant jej považuje za podezřelý a tak firmu TEX-TECH znovu 

nahlásili na ČOI. Ta mu sdělila, že Kverulantovo podezření prověří. 

ČOI zastavila prodej respirátorů TEX-TECH 

V březnu 2022 konečně doběhlo dlouhé řízení České obchodní inspekce a ČOI uložila výrobci TEX-TECH výrobku ochranné 

opatření, kterým je zákaz dodávání osobního ochranného prostředku – Respirátoru FFP2 Premium, model 01102020/T, 

výrobní série 10072020 na trh, a stažení tohoto výrobku z trhu. Informace o zjištěních vztahujících se k uvedenému výrobku 

byly nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněny v systému Safety Gate (dříve označeno termínem RAPEX). Zdůvodnění 

zastavení prodeje je drtivé. 

V akreditované laboratoři byly provedeny laboratorní zkoušky, které ověřovaly celkový průnik, průnik filtračním materiálem a 

dýchací odpor (dle požadavků stanovených v čl. 7.9.1, 7.9.2 a 7.16 normy EN 149:2001+A1:2009). Z výsledků provedených 

zkoušek vyplývá, že výrobek nevyhověl požadavkům na celkový průnik a průnik filtračním materiálem – zkoušce chloridem 

sodným a zkoušce parafínovým olejem. Výrobek není v souladu s požadavky nařízení EP a Rady 2016/425, o osobních 

ochranných prostředcích. Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační polomaska má větší celkový průnik a průnik filtračním 

materiálem, nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými 

částicemi a kapalnými aerosoly. Výrobek rovněž nesplňuje požadavky na označení CE a na návod a informace pro spotřebitele 

(dle bodu 1.4 přílohy II výše uvedeného nařízení EU). Dále nebylo provedeno posouzení shody a nebylo doloženo EU 

prohlášení o shodě potvrzující, že u výrobku byl dodržen postup posouzení shody v souladu s požadavky nařízení EU. 

Zastavení prodeje TEX-TECH v Alze 



  

Přehled zpráv  218 

V průběhu práce na této kauze Kverulant zjistil, že fejkové respirátory od firmy TEX-TECH prodává i Alza. Kverulant ji 4. února 

2021 vyzval k zastavení prodeje. Přesně to se ještě ten den stalo. Bohužel po té, co si 15. února firma TEX-TECH opatřila výše 

zmíněný, turecký certifikát, Alza prodej opět obnovila. 

Obrázek: Alza 

Žaloba od TEX-TECH na Kverulanta 

Koncem února zaslal advokát najatý firmou TEX-TECH výhružný dopis. Píše v něm, že pokud Kverulant svoji kauzu ze svých 

stránek neodstraní do 10 března 2021: „podám žalobu, na základě které budu požadovat mimo výše uvedené též náhradu 

škody a nemajetkové újmy, kterou jste mému klientovi svým protiprávním jednáním způsobili“. Kverulant je na podobné 

vyhrožování zvyklý a svoji kauzu nestáhl. 

V polovině dubna 2021 pánové z TEX-TECHu svoji výhružku splnili a u Obvodního soudu pro Prahu 10 se domáhali stažení 

všech článků o jejich problematických výrobcích z Kverulantova webu. Nově soudu tvrdili, že jejich respirátory disponovali 

platným certifikátem CE od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION z 15 února 2021 

Fotokoláž: Kverulant 

Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Počátkem června 2021 zaslal soudu svoje vyjádření. Jako 

obvykle Kverulant uvedl, že jeho texty jsou „kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (Kverulant.org) (vycházejících z citací 

pravých a obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů na tyto listiny přímo v 

textu) a dále hodnotících soudů, jimiž odpůrce vyjadřuje svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh 

navrhovatelem“. 

Soud dal Kverulantovi zapravdu a vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi zakázalo publikovat tuto kauzu zamítl. 

V odůvodnění poukázal zejména na to, že TEX-TECH ani soudu nedoložil, že certifikace od turecké instituce UNIVERSAL 

CERTIFICATION je k certifikaci dle CE skutečně oprávněna. 

Kverulant má s křikem potrefených hus již bohaté zkušenosti. 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 v létě 2021zapravdu a konstatoval, že Kverulant 

popsal skutečný stav věcí. Podrobnosti naleznete v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. 

To však není jediný podobný případ. Kverulant v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan 

Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, 

dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou 

se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících 

informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji 

kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 

2018 Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů. 

TEX-TECH skončil v konkurzu 

Šetření ČOI vyvolené Kverulantem, zastavení prodeje fejkových respirátorů na Alze, byť dočasné a prohraný soud proti 

Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl sto dostát svým závazkům a tak skončil v létě 2021 v insolvenci. 

Insolvenční řízení se v zásadě skládá z několika fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. 

Následuje rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka. Tím je pravidla rozhodnutí 

soudu o tom, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. V případě TEX-TECH se tak stalo usnesením Krajského soudu v 

Brně dne 17. prosince 2021. 

Fejkový expert Aaron Günsberger 

Když už je řeč o respirátorech, je užitečné zmínit člověka, který opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů 

respirátorů zaslaných občany. Celková cena těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Tento člověk se jmenuje 

Aaron Günsberger a je to několikrát usvědčený lhář. Jeho zkušebnu nikdo nikdy neviděl. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich 

náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru, však bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou 

košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával 
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výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s falešnou certifikací. Ne dosti na tom, dokonce se chlubil 

prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že platnou respirátory mají. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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68. Turistická sezona klepe na dveře. V Praze se ale připravte i na nutné 

zlo 
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autor Jitka Jarošová 

30. března 2022 | 16:27 

N ávštěvníci na Hradě se mohou těšit i panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho 

Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor. 

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00. Návštěvnické objekty 

budou přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou 

otevřené až do 18:00. 

V pátek 1. dubna zahájí letní turistickou sezonu Pražský hrad 

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se 

návštěvníkům otevře také Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou 

prezidentskou rezidencí. „V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské 

zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství,“ uvedl Pastor. 

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich 

cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší. 

Den otevřených dveří 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v areálu Pražského hradu uskuteční již sedmý ročník zahájení letní 

turistické sezóny – v sobotu 14. května 2022 budou návštěvníkům zdarma otevřeny návštěvnické objekty, a to katedrála sv. 

Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác, Zlatá ulička, kaple svatého Kříže a Příběh Pražského hradu. 

Zároveň budou od 10 do 17 hodin z Matyášovy brány na I. nádvoří přístupné reprezentační prostory v Novém paláci 

Pražského hradu, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův či Španělský sál nebo 

Rudolfovu galerii. Součástí okruhu bude i Trůnní sál, Habsburský salon nebo Zrcadlový salon, prostory určené pro přijímání 

oficiálních návštěv a významných politických událostí. 

Královská zahrada se promění v ležení krále Karla IV., kde budou k vidění sokolnické ukázky včetně koní a loveckých psů, 

dobové stany s důrazem na historii lovu, prezentaci dobového odívání, zbraní, řemesel a každodenního života ve 14. století. 

Otevřena bude i oživlá expozice Domu sokolníka na Pražském hradě, návštěvníci zde budou moci využít i komentovaných 

prohlídek. K vidění bude třináct stanů obydlených více než čtyřiceti účinkujícími v dobových kostýmech – všechny stany budou 

přístupné, návštěvníci si tak budou moci vše zblízka prohlédnout a vyzkoušet. 

Královská zahrada nabídne návštěvníkům také 15 stánků s nabídkou tuzemských zemědělských a potravinářských výrobků, 

které byly oceněny značkou kvality Regionální potravina. Atmosféru slavnostního zahájení sezóny zpestří i vystoupení 

dechových orchestrů, ale také Hudby Hradní stráže a Policie ČR. 

Návštěvnici si v Tereziánském křídle Starého královského paláce, a také na dalších místech areálu Pražského hradu, budou 

moci prohlédnout nově instalovanou panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho 

Plečnika, jenž se významně zasloužil o přestavbu Hradu v první polovině 20. století. 

Nutné zlo: Bezpečnostní prohlídky 

https://tripmania.cz/dovolena/1075-turisticka-sezona-klepe-na-dvere-v-praze-se-ale-pripravte-i-na-nutne-zlo.html
https://tripmania.cz/dovolena/1075-turisticka-sezona-klepe-na-dvere-v-praze-se-ale-pripravte-i-na-nutne-zlo.html
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Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje 

spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) a poslanec a místostarosta 

Prahy 6 Jan Lacina (STAN). 

Autor: Jitka Jarošová 
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69. Národní elektronický tunel 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/narodni-elektronicky-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 jim 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. Oceňte Kverulantovo úsilí s jakým odhaluje plýtvání veřejnými penězi. 

Foto: Depositphoto 

Tunelován IT projektů 

Tunelování IT projektů je známým trendem. Klasickým příkladem je nákup CRABu, centrálního registru administrativních 

budov. Na této kauze jsou dobře vidět hlavní principy IT tunelů. Nejprve je třeba najít nějaký skutečný a pokud možno celkem 

jednoduchý problém, který by bylo možno složitě a draze vyřešit. V kauze CRAB byla takovým problémem absence seznamu 

budov v majetku státu. Řešení se pojmenuje nesrozumitelnou zkratkou, které nebude nikdo rozumět, ale která bude 

vzbuzovat zdání něčeho hodně sofistikovaného. Pak se uzavře první a nepříliš drahá smlouva s dodavatelem takového řešení. 

Po čase se zjistí, že problém je mnohem, ale mnohem komplexnější, a bez soutěže se uzavře první dodatek na další peníze. To 

se pak několikrát opakuje po dobu několika let. To, co by se v případě CRABu dalo v zásadě vyřešit excelovou tabulkou, 

nakonec stojí kolem 4 miliard. 

NEN Národní elektronický nástroj 

Tunel, kterého se týkala tato kauza, kopíruje většinu hlavních principů IT tunelů, ale zavedl i významnou inovaci. NEN už totiž 

neřešil žádný skutečný problém. 

Pojďme se na NEN podívat podrobněji. Nabubřelý název Národní elektronický nástroj vzbuzuje dojem, že jde o do české 

kotliny lokalizovanou verzi CML, centrálního mozku lidstva. Fanoušci umělé inteligence však budou zklamáni. NEN je 

softwarový nástroj, či chcete-li počítačový program, který slouží k zadávání výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá 

zákon. Samozřejmě že software na zadávání veřejných zakázek obecně potřebný je, ale už dávno jej vyvinula řada IT firem. A 

není a ani nikdy nebyl příliš drahý. Například větší město, které vypisuje přibližně stovky soutěží do roka, za plnou verzi zaplatí 

kolem 100 tisíc korun a roční provoz ho přijde přibližně na 50 tisíc korun. Ten, kdo se spokojí se základní verzí, zaplatí za 

takový program na 2 tisíce ročně. Existují dokonce programy, které jsou zcela zdarma. 

Přestože je NEN pro veřejnou sféru zadarmo a povinný, skoro nikdo ho nechce. V prosinci 2019, po čtyřech letech fungování, 

po roce a půl povinného používání státními institucemi a utracení 400 milionů korun ze státního rozpočtu dosáhl NEN tržní 

penetrace pouhých 4 %. Po pěti letech, v únoru 2022 byly výsledky jen o něco lepší. Věstník veřejných zakázek evidoval k 

poslednímu únoru 2022 celkem 26 297 profilů a Národní elektronický nástroj spravoval 1 863 profilů, jeho tržní podíl byl 7,08 

%. 

Nabízí se otázka, proč NEN skoro nikdo nechce, i když je zadarmo. Důvodů je mnoho, ale jedním z nejpodstatnějších je 

skutečnost, že NEN nepřináší nic nového, cílová skupina, kterou by měl oslovovat, již dávno elektronizaci veřejných zakázek 

vyřešenou má, a dokonce lépe než se státním NEN. Dalším podstatným důvodem je skutečnost, že NEN je prostě špatný 

produkt. V polovině února 2019 došlo k jeho kolapsu. Ministerstvo pro místní rozvoj původně tvrdilo, že se kvůli výpadku 

systému NEN musely rušit zakázky za desítky milionů. Pohled do registru o měsíc později ale ukázal, že šlo o tendry za půl 

miliardy. Zmizely tisíce dokumentů, které do něj zadavatelé i zájemci o tendry nahráli od začátku roku. Výpadky systému se 

opakují, ten poslední který Kverulant zaznamenal před uložením této kauzy do svého archivu, nastal 28. březen 2022 v 10:20. 

Privátní školení pořádané úředníky 

https://www.kverulant.org/cases/narodni-elektronicky-tunel/
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NEN také sklízí kritiku kvůli své těžkopádnosti a složité ovladatelnosti. Na to našli úředníci MMR recept. Ministerský rada 

Michal Nechanický, který byl za dobrou funkčnost NEN zodpovědný, začal pro dodavatele státu, kteří si systém museli osvojit, 

pořádat školení. Za jednodenní kurz chtěl téměř pět tisíc korun. Podobně byly na internetu za tisíce korun k dohledání také 

kurzy Jana Ségla z odboru elektronizace veřejných zakázek MMR či vedoucího oddělení centrálního nákupu Ministerstva 

vnitra Ondřeje Ječného. Všichni si přivydělávali vinou toho, že je NEN těžkopádný a složitý. 

Cena za NEN 

A kolik nás, daňové poplatníky, NEN stál? Účet za nefunkční software vyšplhal na 750 milionů korun. Mnoho z těchto peněz 

bylo utraceno na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Takové řízení má k otevřené a férové soutěži obvykle dosti 

daleko, nicméně v přímém konfliktu se zákonem obvykle není. Prodlužování smluv a navyšování cen bez soutěže už ale ano. 

Pouty za porušování zákona o zadávání veřejných zakázek 

V červenci 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil MMR pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o 

veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje – systémový integrátor“. Veřejnou zakázku 

v objemu téměř 150 milionů korun zadalo ministerstvo v dubnu 2012 společnosti DATASYS s.r.o. Doba plnění zakázky byla 

stanovena od dubna do prosince 2012. Následně však byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 a 3, jimiž se doba plnění 

prodloužila až do konce března 2014. Podle zákona nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. V tomto případě došlo k prodloužení celkové doby plnění z 

úvodních osmi měsíců na téměř 23 měsíců. Doba plnění má zcela jistě nezpochybnitelný vliv na náročnost a kvalitu plnění 

předmětu veřejné zakázky, proto mohl mít postup zadavatele dopad na okruh uchazečů o danou zakázku. Protože DATASYS 

nezvládl zakázku realizovat, vyměnil subdodavatele a NEN nakonec dodala firma Tesco SW, nechvalně známá kauzou 

monitorovacích systémů MONIT a MS2014+ v hodnotě několika set milionů Kč, které dodává rovněž pro MMR. Porušování 

zákona o veřejných zakázkách se nelíbilo ani Evropské unii, která projekt NEN částečně financovala. Nechala si vypracovat 

mimořádný audit a požaduje po MMR vrátit 41,7 milionu korun. 

To však není zdaleka jediná pokuta, kterou MMR za NEN od ÚOHS dostalo. V listopadu 2016 udělil MMR pokutu 500 000 Kč, 

a dokonce zakázal plnění uzavřené smlouvy. Šlo o zakázku na dokončení NEN a jeho přizpůsobení na současnou legislativu. 

Zakázku dostala firma DEZADATA GROUP z holdingu Tesco SW, která jako jediná podala nabídku. Tato firma, která vykázala 

rok před podáním nabídek obrat 2,5 milionu, dostala nakonec zakázku za cenu 3× vyšší, než byla předpokládaná hodnota, 

tedy cca 50 mil. Kč. Tehdejší ministryně Šlechtová toto prezentovala jako úspěch, neboť původní nabídka firmy byla na 55 mil. 

Kč. Dokonce tuto soutěž prezentovala jako příklad transparentního soutěžení. Firma QCM však podala na tento postup 

stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad potvrdil správnost podezření a označil zakázku za nezákonnou. 

MMR se pokusilo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí, ale nestihlo ho podat v zákonné lhůtě. Rozhodnutí ÚOHS o 

půlmilionové pokutě a zákazu plnění tak nabylo právní moci v prosinci 2016. V rozporu s rozhodnutím ÚOHS však MMR 

pokračovalo v pracích na NEN. I proto na MMR podal Kverulant v březnu 2017 trestní oznámení pro podezření ze spáchání 

trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. V září 2017 ÚOHS překvapivě oznámil, že pravomocné rozhodnutí neplatí, 

a rozběhl opět rozkladové řízení. Po skoro dvouletém řízení pak v listopadu 2017 ÚHOS s konečnou platností potvrdil 

nezákonnost zakázky, pokutu i zákaz plnění smlouvy. 

V lednu 2017 vypsalo MMR další zakázku na „Zajištění technické podpory k produktům využitým v IS NEN“, ze které plyne, že 

jen údržba HW a systémů nutných pro běh NEN bude stát 100 mil. Kč za rok. Předmětem soutěže je dodávka 85 položek (60 

ks počítačového vybavení od IBM, DELL a Cisco a 25 položek podpory SW). Mezi požadovanými standardními položkami je i 5 

kusů software od firmy Tesco SW. Zatímco dodavatelů HW a SW od firem IBM, DELL, Cisco a Oracle najdete v ČR desítky, 

produkty firmy Tesco SW prodává jen samotné Tesco SW. Nebude to tedy nejlepší cena nebo kvalita, co rozhodne o výherci 

100 milionů korun. Rozhodne to Tesco SW. Nejen Kverulant došel k závěru, že tato zakázka byla vypsána diskriminačním 

způsobem. Ke stejnému závěru došel i ÚOHS. V květnu 2017 rozhodl, že MMR postupovalo v této zakázce opět nezákonně. 

Navíc UOHS znovu uložil MMR zákaz uzavřít smlouvu do pravomocného ukončení tohoto správního řízení 

Mimochodem, ÚOHS obvykle v těchto případech ukládá viníkovi povinnost uhradit náklady řízení. V tomto případě má MMR 

nařízeno zaplatit 30 tisíc korun. Připomeňme, že v červenci 2015 ÚOHS uložil MMR pokutu ve výši 550 000 Kč a v listopadu 

2016 pokutu 500 000 Kč. Bylo by přinejmenším výchovné, kdyby tyto pokuty a náklady skutečně museli zaplatit ti konkrétní 

úřednici, kteří postupovali v rozporu se zákonem. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím státu tuto možnost dává. Stát však po chybujících úřednících vymáhá takové škody zcela nedostatečně. Cílem 

Kverulantovy kauzy JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY je tento stav změnit. 

Další problematická zakázka na NEN za 150 milionů 

Na konci roku 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo nový tendr na provoz systému NEN. Hledal nástupce firem O2 a 

Tesco SW, které portál provozovaly před tím. Podmínky tendru za 150 milionů korun však byly ušité na míru jediné firmě, opět 
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Tesco SW. Aby se mohl zájemce o zakázku přihlásit, musel by splňovat mimořádně přísná pravidla. Zájemce by musel 

například předložit důkaz, že v posledních třech letech provozoval tři obdobné informační systémy. A to v masivním měřítku, 

za první i druhý musel dostat v posledních třech letech na 90 milionů korun bez daně a muselo je používat minimálně 10 tisíc 

uživatelů. U třetí služby podle požadavků musel zájemce poskytovat technickou podporu minimálně 10 tisícům uživatelů. 

Tesco SW přitom právě takové obří zakázky dělalo pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Provozuje totiž ještě například systém 

pojmenovaný MS2014+ pro administraci evropských dotací, na který EU odmítla slíbenou dotaci 820 milionů poskytnout, 

protože zakázku podle ní ministerstvo vysoutěžilo neprůhledně. Firma Tesco SW již s MMR uzavřela 36 smluv téměř za 

miliardu korun. 

Pokud by ovšem prošla požadavky i konkurence Tesco SW, bude mít nejspíše potíž s další podmínkou – mít tým odborníků, 

který splňuje přesnou a velmi specifickou kombinaci certifikátů, které dosvědčují jejich technologické znalosti. Takovou 

kombinaci certifikátů má zase jen týmu Tesco SW. 

Kverulant si svoje pochybnosti o férovosti tohoto výběrového řízení nenechal pro sebe a počátkem roku 2020 je sdělil 

antimonopolnímu úřadu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Kverulantovi 1 dubna 2020 sdělil, že „po prošetření 

dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a na základě vlastního zjištění, získal Úřad pochybnost o 

souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto zahájí správní řízení z moci úřední“ Kverulant doufal, že tento dopis ÚOHS 

nebyl aprílem a antimonopolní úřad zmanipulovanou soutěž zruší a donutí ministerstvo vypsat opravdu transparentní soutěž 

a zastavit tak tunelování veřejných rozpočtů. Kverulant doufal zbytečně. Dne 19. listopadu 2020 ÚOHS řízení proti MMR 

zastavil. Prý se nic nestalo. 

Mimochodem ještě předtím, než ministerstvo vůbec tendr na provoz systému na sklonku roku 2019 vypsalo, uzavřelo s Tesco 

SW ještě jednu smlouvu – na vytvoření dokumentace NEN a metod, jak systém převést na jiného správce. Ať už další zakázku 

vyhraje kdokoliv, Tesco SW za to dostane dalších více než 100 milionů korun. A to i v případě, že novým provozovatelem 

systému bude ono samo. 

Povinné nasazení NEN v dubnu 2017 

V lednu 2017 Kverulant dopisem vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby NEN konečně zastavila a nařídila vyšetření 

tohoto tunelu. V únoru 2017 se Kverulantovi dostalo odpovědi, ze které vyplývá, že MMR považuje NEN za úžasnou a 

nanejvýš potřebnou aplikaci. Navíc 18. dubna 2017 zavedlo MMR pro ministerstva a centrální úřady povinnost NEN používat. 

Nepřipravenost NEN však vzbuzovala rozpaky nejen v Kverulantovi, ale i mezi firmami zabývajícími se administrací veřejných 

zakázek. 

NEN byl dlouho nefunkční 

Přestože stát z našich peněz za NEN už utratil nejméně 750 milionů, na podzim roku 2017 stále nefungoval. Jak se blížil konec 

roku, vzrůstal apetit eráru utratit i poslední peníze daňových poplatníků a do frenetického utrácení se pustilo i 286 zadavatelů 

tehdy registrovaných v NEN. To NEN zpomalilo natolik, že je obtížné s ním pracovat. Již během léta se objevovaly zprávy o 

„sluníčkových dnech“, tedy situacích, kdy zadavatel může dlouhé hodiny jen pozorovat točící se ikonu sluníčka, která indikuje, 

že aplikace NEN je zaneprázdněna. Tento fenomén se v říjnu velmi rozšířil a provozovatel (MMR) musel přistoupit k omezení 

některých služeb systému NEN. Výsledkem bylo například ruční spouštění exportu dokumentace veřejné zakázky a nutnost o 

každý export písemně žádat prostřednictvím helpdesku. Ani na jaře se situace nezlepšila. Kolegové z webu Hlídač státu změřili 

dostupnost aplikace NEN a zjistili, že v týdnu do 21. března 2018 byla opět prakticky nedostupná. 

Uživatelské peklo 

Podle ředitelky společnosti Otidea, která se administrací výběrových řízení zabývá již od roku 2013, Mgr. Kateřiny Koláčkové 

bylo jedním ze základních problémů šifrování nabídek. NEN při příjmu nabídky neověřil, zda je dokument zašifrován, mohlo se 

tedy stát, že soutěžící omylem zašifruje nabídku jiným klíčem a pak je jen kvůli této formalitě vyřazen. „Velký problém je i 

rychlost systému, vše trvá velmi dlouho už teď, kdy většina zadavatelů přijímá nabídky spíše klasicky papírově,“ dodala 

Koláčková. NEN dlouho běžel pouze v prohlížeči Internet Explorer, v jiném nefungoval. Více o problematickém NEN v 

rozhovoru Kateřiny Koláčkové s ředitelem Kverulanta, Ing. Vojtěchem Razimou. Tento rozhovor se uskutečnil v roce 2017: 

Výjimka pro ŘDS 

Jak už bylo uvedeno, program je povinný pro státní správu, ale je extrémně uživatelsky nepřívětivý. Tím pádem přispívá k 

tomu, že se o státní zakázky hlásí málo firem a není z čeho vybírat. Šance na vysoutěžení kvalitní nabídky se zásadně snižují. 

Systém za tři čtvrtě miliardy je tak špatný, že jen nepoužívá ani největší zadavatel veřejných zakázek, Ředitelství silnic a dálnic. 

Silničáři mají výjimku z povinného používání NEN už od roku 2018, a tu jim vláda v dubnu 2021 prodloužila o další tři roky. Prý 

není sto NEN napojit své interní systémy. ŘSD tak bude dál používat systém, který pro něj v minulosti vytvořila firma Tender 
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systems. Přechodem na vládní nástroj by prý byla ohrožená činnost ŘSD, které pracuje s miliardovými zakázkami při zadávání 

stavby silnic a dálnic. ŘSD by se podle plánu resortu mělo k vládnímu systému přidat až po jeho dalším zdokonalení. 

Trestní oznámení za NEN 

Kverulant v březnu 2017 podal na vysokého úředníka MMR Ing. Stanislava Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze 

spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při 

správě cizího majetku. Ing. Bogdanov byl na MMR ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí. Kverulant jej vinil 

z toho, že za MMR pokračoval v plnění smlouvy s dodavatelem, i když to předtím ÚOHS pravomocně zakázal. 

Jak již bylo uvedeno výše, šlo o zakázku s firmou DEZEDATA na dokončení NEN a jeho přizpůsobení pro současnou legislativu. 

Přestože rozhodnutí o zákazu plnění z této smlouvy nabylo právní moci 9. 12. 2016, plnění z této smlouvy dále pokračovalo. 

Svědčí o tom po tomto datu opakovaně prováděné aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN v únoru 2017. 

Kverulant se však nevzdává snadno a podal proti odložení k příslušnému státnímu zástupci hned dvě stížnosti. Sice to dlouho 

trvalo, ale státní zástupce dal Kverulantově stížnosti v červenci 2018 za pravdu a věc vrátil policii k došetření. 

Na podzim 2018 však policie Kverulantovo trestní oznámení opět odložila. Tím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

obnovil řízení, jehož výsledkem byl zákaz plnění ze smlouvy, se prý nabytí právní moci tohoto rozhodnutí posunulo až na 15. 

11. 2017, tedy na dobu, kdy už byly všechny práce provedeny. 

Kverulant se s odložením tohoto případu odmítl smířit a podal odvolání proti odložení věci. Dozorující státní zástupce Mgr. 

Jan Maršálek postup policie přezkoumal a došel k závěru, že byl zcela správný a odložení věci koresponduje se zjištěným 

skutkovým stavem. Kverulant se s tímto závěrem neztotožňuje, ale protože již vyčerpal všechny zákonné prostředky, nemůže s 

odložením nic dělat. Může si jen povzdechnout, že nekvalitní práce orgánů činných v trestním řízení je jedou z příčin 

předražených státních IT zakázek. 

Debata o NEN 

Koho zajímají další podrobnosti o projetu NEN, může se podívat na diskuzi dvou IT expertů Davida Horkého a Jana Hrádka, 

jak ji v prosinci 2016 zaznamenal Debatní klub: 

Z uvedeného je jasné, že státní správa by si měla položit zásadní otázku, zda má chybový a těžko použitelný NEN smysl dále 

rozvíjet. Pokud ano, je třeba pomalu rozbít monopol firmy Tesco SW, za kterým Kverulant vidí korupci. Pokud ne, je třeba 

povolit zadavatelům přejít na jiný software a nechat NEN upadnout do zapomnění i se stávajícím dodavatelem. Je jasné, 

Kverulant striktně doporučuje druhou cestu. Stát se nemá pokoušet o vlastní řešení tam, kde docela dobře fungují komerční 

nástroje. NEN je ukázkou toho, že mu to katastrofálně nejde. 

Nejen Kverulantova usedavá kritika NEN nakonec přinesla i stopku dalšímu rozšiřování NEN. Na konci roku 2019 prohlásil 

tiskový mluvčí MMR Vilém Frček: „MMR neplánuje v současné době rozšiřovat povinnost využívat NEN na ostatní zadavatele, 

například obce, města, kraje.“ 

Pomozte Kverulantovi 

Jak již bylo řečeno, tato kauza si kladla za cíl zastavit tento tunel a dosáhnout potrestání viníků. Bohužel, to se Kverulantovi ani 

po pěti letech usilovné práce nepodařilo. Jistou útěchou je, že povinnost používat NEN ostatními veřejnými zadavateli byla 

zastavena. Tunel se již dále nerozšiřuje. Prosíme, podpořte Kverulantovo úsilí, s jakým se věnoval této kauze jakkoliv malým, za 

to však pravidelným darem. 

za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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70. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/ 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně 

aktualizován. 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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant 

čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete dostávat do mailu i vy, napište si o 

něj. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat 

levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta alespoň symbolickou částkou. 

foto Depositphoto 

Nárůst kvality benzínu a nafty 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 

závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 

odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 

1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. 

Vývoj jakosti PHM (nevyhovující vzorky v %) 2002 až 2021, graf sestavil Kverulant dle zdrojů ČOI 

I velcí prodávají nekvalitní paliva 

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají 

špatné palivo. ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín 

nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální 

hodnota je 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a 

benzín o objemu 32 386 litrů rozvedl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u 

Průhonic směr Praha, kde byly nadále prodávány za plnou cenu. Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole 

ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP. Vyšší tlak par 

může být způsobem přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do 

ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v 

důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru. Kverulant o lumpárně MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při 

činu vyjádří politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu 

bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly 

jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: „Je-li tlak 

příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo 

vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v 

karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru.“ 

Konec biopaliv 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto bylo již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. To se mu konečně podařilo. Vláda v březnu 2022 ohlásila zastavení povinného přimíchávání. 

fotokoláž Tiziana 

https://www.kverulant.org/cases/50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů 

Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 

špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám 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: 

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha 

urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla 

pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody: 

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci 

a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách 

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a čerpaček s nekvalitním palivem ubývá. Tato kauza byla 

úspěšně dokončena, ale dalších na Kverulant teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když 

mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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71. Štvanice na Štvanici 
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Cílem Kverulanta bylo zabránit pražskému magistrátu zbourat národní památku, zimní stadion na Štvanici. To se mu přes 

veškerou snahu nepodařilo a jeden z nejstarších zimních stadionů na světě byl vinou tehdejší pražské radní pro majetek 

Alesandry Udženie zbourán. Demolice začala 28. května 2011 a trvala přibližně 20 dnů. Dalším cílem bylo zabránit magistrátu 

v drahém mimosoudním vyrovnání s bývalým nájemcem ostrova. To se podařilo. Podpořte vytrvalém boji proto arogantním 

tunelářům alespoň symbolickým. 

Foto ČTK 

Od roku 1929 začala Praha uvažovat o výstavbě zimního stadionu s umělým ledem. Byl vybrán ostrov Štvanice a projektu se 

ujal akademický architekt Josef Fuchs, jeden z autorů pražského Veletržního paláce. Výstavba zimního stadionu začala v roce 

1930. Výstavba zimního stadionu byla pojata velkoryse a 6. listopadu 1932, za zvuků Smetanovy Libuše, byl zimní stadion 

Štvanice oficiálně otevřen. Od té doby zažila Štvanice čtyři mistrovství světa v ledním hokeji. To první se konalo v roce 1938. 

Další prvenství zažila Štvanice v únoru 1955, kdy byl vysílán první televizní přenos hokejového utkání mužstva Prahy se 

švédským celkem Leksand IF. 

Poslední mistrovství světa se zde konalo v roce 1959. Od šedesátých let však začala sláva zimního stadionu blednout. 

Neprováděly se nutné opravy a rekonstrukce a jednotlivé části stadionu přestávaly sloužit. Nakonec dosloužila i ledová plocha. 

Nejstarší zimní stadion ve střední Evropě přestal roku 1997 sloužit veřejnosti. Magistrát pronajal Štvanici občanskému sdružení 

APeX CLUB, které za vlastní peníze stadion opravilo a obnovilo provoz. Pak přišly v srpnu 2002 povodně: 

Stadion byl poškozen, ale občanskému sdružení APeX CLUB se podařilo v listopadu 2002 obnovit provoz. Vlastník stadionu 

Magistrát hlavního města Prahy nedal na opravy ani korunu. Všechny náklady na rekonstrukci strojovny a zázemí stadionu 

byly hrazeny pouze občanským sdružením. 

Magistrát v roce 2001 podepsal smlouvu s firmou Meridianspa. Doba platnosti smlouvy byla 88 let. Tuto firmu magistrát 

vybral v podivné soutěži na „revitalizaci“. Firma „vyhrála“ s „nabídkou“ zbourat památkově chráněný stadion a na místě 

postavit hotel. 

Ale bourat památkově chráněný stadion je asi přeci jenom trochu moc i na otrlé a zasloužilé magistrátníky. Kdyby však 

stadion spadl, tak by žádná památka nebyla a mohl by být hotel. A stadion samozřejmě spadne, když se nebude opravovat. A 

opravovat se nebude, když nebudou peníze. A tak magistrát nedával na opravu či provoz svého majetku ani korunu. Přestože 

jinde byl docela štědrý. Po povodních v roce 2002 financoval například opravy zimního stadionu na pražském výstavišti. K 

tomu ještě ročně magistrát rozděluje na sport přibližně 100 milionů Kč. 

Ani z těchto dotací nedostal stadion ani korunu. Jenže občanské sdružení se i tak o stadion staralo ze svých příjmů. Tomu bylo 

třeba zabránit, a tak bylo magistrátem ze stadionu vypovězeno. Navíc úplatky za zbourání stadionu a postavení hotelu již byly 

nejspíš dávno utraceny, ale hotel stále nikde, magistrát musel jednat, a tak v lednu 2011 dorazilo na stadion magistrátní 

úřednictvo a okamžitě jej uzavřelo pro havarijní stav. 

Magistrát v dubnu 2011 občanské sdružení ze stadionu vystěhoval a stadion osiřel. Desetiletí nedostatečného financování 

oprav si konečně vybralo svou daň. Magistrátní statik otevřeně hovořil o demolici stadionu, oprava by prý byla rekordně 

drahá. A za všechno prý může občanské sdružení. Více v reportáži: 

Nejen památkový zákon, ale i zdravý rozum ukládá majiteli, aby se staral o svůj majetek. Zvlášť když tímto majetkem jedna z 

nejstarších staveb svého druhu na světě. Magistrát se však nestaral, a tak na něj Kverulant podal podnět k zahájení správního 

řízení pro podezření ze spáchání deliktu smíšeného. Nic zásadního se nestalo, kdo jmenovitě je odpovědný za to, že se 

magistrát nestaral a nestará o svůj majetek, vyšetřeno nebylo. Nikdo z úředníků nedostal výpověď. 

https://www.kverulant.org/cases/stvanice-na-stvanici/
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Kverulant také vyzval tehdejšího primátora Svobodu, aby nechal prošetřit, kdo jmenovitě je odpovědný za to, že se magistrát 

nestaral a nestará o svůj majetek, a aby sdělil, kdo z úředníků za to dostal nebo dostane výpověď. Kverulant se také zeptal, 

jaké má magistrát se stadionem plány a jak zajistí, aby se do opuštěného stadionu nenastěhovali bezdomovci. Za Magistrát 

odpověděla radní pro majetek Aleksandra Udženija: 

Kverulant a priori považuje politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře, a tak se s fotografem vypravil na stadion 

zjistit, jak je to s tou stálou 24hodinovou ostrahou. Překvapení se zase nekonalo, stejně jako nepřetržitá ostraha. Stadion totiž 

nehlídal nikdo: 

Na stadion si tedy mohli bezdomovci kdykoliv zaskočit vypít nějaké krabicové víno, na ředidlový dýchánek nebo třeba jen na 

cigárko. A kdo se dobře bavil, mohl se zdržet na noc. Ale v noci mohlo být trochu chladno. Ovšem o dřevo nebyla nouze a 

sirky by se našly. Jak dlouho by trvalo, než by dřevěná budova lehla popelem a primátor Svoboda by nám se znepokojeným 

výrazem oznámil, že se zasadí o vypátrání viníků? Stačil by i menší požár, tehdy byl stadion na seznamu nejohroženějších 

památek. 

Ale čekat, byť jen na malý požár, přišlo magistrátu dlouhé. A tak si magistrát od Technického a zkušebního ústavu nechal 

vypracovat posudek na stav budovy. Posudek nejdřív doporučoval dvě možná řešení. Zbourat nebo opravit. To se magistrátu 

nelíbilo, a tak se vedoucí oddělení správy movitého majetku Tomáš Dolanský vypravil za znalci a vysvětlil jim, že je třeba 

posudek „aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky“. A když znalci vzali v úvahu „změnu klimatických podmínek“, 

zůstala jen jedna varianta. Demolice. Stadion přežil několik režimů i stoletou vodu. Zkázu mu přinesla až nenasytnost 

pražských radních: 

Kverulant už svůj předchozí cíl – zabránit likvidaci stadionu – nesplní. Ale když se magistrát rozhodl ignorovat zákon a spáchat 

trestný čin, ani vyhrát nemohl. Trestný čin dle § 229 říká: Kdo poškodí důležitý kulturní nebo jiný důležitý obecný zájem tím, že 

zničí vlastní věc, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Kverulant podal trestní oznámení. Policie 

Kverulantovo trestní oznámení po měsíci a půl odložila. Prý se žádný trestný čin nestal. Kverulant nechce kritizovat práci 

policie, ale názor, že zboření památkově chráněného stadionu je trestuhodná lumpárna, mu někdo vymluví těžko. Také mu 

těžko někdo vysvětlí, že za 37 milionů korun utracených za demolici nešlo stadion sanovat tak, aby nemusel být zbořen, 

pokud byl opravdu v havarijním stavu. Zvláště když by možná jenom stačilo strhnout dřevěný plášť z roku 1956, který s 

původní funkcionalistickou stavbou Plečnikova žáka Josefa Fuchsy neměl nic společného. I proto byla demolice Štvanice 

nominována v kategorii Prasárna roku 2011 v anketě Český papaláš. 

Velmi záhy se ukázalo, že Kverulant není jediný, kdo si asi myslí, že magistrát je spíš partička lumpů a vandalů než odpovědný 

vlastník dbalý zákona. Národní památkový úřad dokonce vyzval k zastavení demolice: 

Díky aktivitě památkářů se demolice přerušila pouze na jediný den. Magistrát laskavě pustil památkáře na stadion, aby se 

mohli přesvědčit, jak byla demoliční četa pilná. Za týden se magistrátu podařilo zbořit přibližně polovinu. Stadion byl tedy 

definitivně ztracen: 

Radní pro majetek Aleksandru Udženiju patrně zarazilo, jak si český národ váží své slavné hokejové tradice. Ale paní Udženija 

je politik, pružná změna názoru jí nečiní problém. A tak začala slibovat, že se na Štvanici bude zase bruslit, a bude tam 

dokonce muzeum českého hokeje. Hezké, že? Je tu však jistý problém. Smlouva s firmou Meridianspa. Tam není o bruslení ani 

o muzeu hokeje ani slovo. Kverulant se velmi obával, že se šikovná paní radní s firmou Meridianspa dohodne na tajném a 

drahém mimosoudním vyrovnání. Za 88 let platnosti smlouvy by tak „odstupné“ mohlo dělat opravdu slušné peníze. Možnost, 

že by se pak firma Meridianspa o svůj zisk, dosažený bez zbytečného podnikatelského rizika, s paní radní rozdělila, se přímo 

nabízela. 

Kverulant na nebezpečí, že radní Udženija uzavře s Meridianspa nemravnou smlouvu, upozorňoval. To patně vedlo k tomu, že 

se Udženija s firmou Meridianspa nakonec nedohodla. Radní se rozhodla smlouvu jednostranně vypovědět a toto rozhodnutí 

si nechala schválit Radou města. 

Kverulant se také obával, že se Meridianspa bude s magistrátem soudit. Kolik měla šanci vysoudit, vyplývá ze smlouvy o 

pronájmu Štvanice zde. A nebylo to veselé čtení: 

Není třeba být obratným počtářem na to spočítat si, že při pokutě 1 milion za každý měsíc dělá za 88 let platnosti smlouvy 

pokuta více než miliardu korun. Kverulant se domníval, že radní Udženija chystá tunel prostřednictvím soudního sporu. 

Kverulant se obával, že radní Udženije dá magistrátním právníkům pokyn, aby se s firmou Meridianspa soudili jenom jako. 

Více v reportáži Českého rozhlasu ze 14. 12. 2011: 
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Překvapení se tentokrát konalo. Kverulantova mediální kampaň proti radní Udženije patrně výrazným způsobem omezila 

prostor pro další tunel a k žádnému soudnímu sporu a ani k mimosoudnímu vyrovnání nedošlo. V červnu 2012 tak Kverulant 

opatrně uložil tuto kauzu do svého archivu. 

Přestože se Štvanice se nalézá v samém srdci metropole a samozřejmě i uvnitř městské památkové rezervace, dále chátrá. 

Neudržovaná zeleň, chátrající restaurační budova stadionu, chybějící komunikace, hromady odpadků, nevlídné prostory pod 

mostními oblouky, které slouží jako veřejné záchodky… Přitom byla vypsána soutěž na revitalizaci Štvanice. Pravda, táhla se 

pak několik let a v roce 2013 – za krátké éry primátora Hudečka – skončila vyhlášením výsledků. Porota udělila tři ceny, tu 

nejvyšší návrhu architektů RKAW Radka a Lady Kolaříkových. Projekt počítal s rozšířením a rehabilitací zeleně a respektoval 

zásadu, že všechny ostrovy uvnitř města mají primárně sloužit rekreaci Pražanů. Přidal i tolik potřebnou lávku pro pěší, o níž se 

mluví už léta. Jak už bylo řečeno, Štvanice se nalézá v samém srdci metropole, přesto se zdá, jako by to území nikoho moc 

nezajímalo. Není se co divit: přístup na ostrov je totiž velmi komplikovaný, takže sem většina Pražanů nejspíš nikdy 

nezabloudí. Tramvajová zastávka zanikla už v době, kdy byla přes Hlávkův most trasována magistrála. Pokusy z roku 2016 o 

její obnovu skončily fiaskem – není tu na ni dost místa, a navíc by bylo třeba instalovat i semafory. 

Jaká bude budoucnost Štvanice, není jisté. Co ale jisté je, je ztráta unikátní stavby a také je jisté, že hlavní vinu za tuto 

barbarskou demolici nese tehdejší radní pro majetek Aleksandra Udženija. 

Majetek města není majetkem radních. Je to majetek nás všech, který musíme před radními chránit. Kverulant zdvořile prosí i 

o finanční podporu svého úsilí i Vás. Z ačněte nás podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  231 

72. Parazité na parkovišti vyhrazeném pro tělesně postižené 
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Cílem Kverulanta bylo potrestání řidičů parazitujících na výhodách tělesně postižených. To se podařilo. Police se začala toto 

bezohledné jednání důsledněji postihovat a bylo zabaveno více než sto falešných kartiček pro tělesně postižené. Proto byla 

tato kauza v dubnu 2017 uložena do Kverulantova archivu. Oceňte Kverulantův přínos k lepšímu přístupu k tělesně 

postiženým a pomozte mu v boji za nápravu obecných věcí alespoň symbolický darem. 

Vozidlo Jan Günsbergera alias Aarona Günsbergera alias pan Ramba* 

Trestní oznámení 

Zneužívání označení invalida za sklem auta k parkování na vyhrazených místech se stalo ve své době běžným jevem. Málokdo 

se pozastavoval nad tím, když z „invalidního“ nízkého sporťáku hbitě vyskočil nadsamec se svojí slečnou nebo když z 

„invalidního“ velkého SUV sestoupí anabolicky posilněný svalovec či pan Rambo*, který si na svalovce jenom hraje. To byly 

hlavní důvody, proč se Kverulant této problematice začal v roce 2009 věnovat. V tomto roce také Kverulant získal více než 300 

fotografií 37 aut takových „invalidů“. Většina těchto zdravých nemocných „invalidů“ získala označení pravděpodobně 

podvodem nebo je podvodně používala. Kverulant podal v této věci trestní oznámení. 

5 falešných kartiček pro invalidy 

Sama policie má sice občas problém dobře zaparkovat, ale tentokrát překvapila a vyšetřovala pečlivě. Z 37 označení bylo 5 

falešných a byly majitelům odebrány. V jednom případě bylo sděleno obvinění z trestného činu padělání a pozměňování 

veřejné listiny. Toto falešné označení sloužilo k parkování luxusního vozidla na Václavském náměstí. To vše se však 

Kverulantovi zdálo málo, a tak oslovil grafické studio, aby vytvořilo leták, který bude možno přilepit na sklo auta „invalidy“. 

Zde je výsledek: 

Leták je stále možno si stáhnout zde a počastovat jím vhodný Mercedes či Porsche. A pokud se vám však zdá, že Kverulantův 

leták je příliš politicky korektní, víme o drsnějším řešení. Navštivte webové stránky našich kolegů a zakupte si samolepky, 

jejichž hlavní grafický motiv se velmi podobá logu francouzské automobilky Renault. Jak potom vypadá polepení vozidla, 

které zjevně neoprávněně parkuje na místě pro tělesně postižené, ukazuje následující video: 

Kverulantova kauza proti zneužívání parkovacích míst pro tělesně postižené vyvolala i zájem médií. Česká televize o ní v roce 

2010 natočila reportáž: 

Městská policie 

Strážníci začali Ředitel městských strážníků Prahy 1 Miroslav Stejskal tehdy v reportáži tvrdil, že oni provádí dost kontrol. Ba 

dokonce, že prý jen v Praze 1 strážníci každý měsíc odeberou karty asi 20 tzv. falešným invalidům. Kverulantovi přišlo značně 

nepravděpodobné, že by Městská policie byla konečně skutečně užitečná, a tak se oficiálně zeptal. Zde je odpověď: 

Ani v roce 2010 to nebylo slavné: 

Překvapení se tedy nekonalo. Z údajných 20 falešných karet odebraných měsíčně na Praze 1 je náhle jen necelých 10 případů 

různých odebraných věcí v roce 2009 a přibližně 5 odebraných věcí v roce 2010. Tedy včetně bouchacích kuliček a sirek 

zabavených dětem, levného vína zabaveného bezdomovcům, igelitového pytlíčku s marihuanou, včetně cigaretových papírků, 

megafonu z nepovolené demonstrace a transparentu s nápisem: „Pryč s hummery městské policie“. 

Ředitel městských strážníků na Praze 1 Miroslav Stejskal si v březnu 2010 prostě vymýšlel. V květnu 2011 již popisoval situaci 

mnohem realističtěji. Více v rozhlasové reportáži: 

Roky kverulování se však vyplatilo a rok 2011 přinesl konečně vítanou změnu. Městská policie zabavila celkem 14 falešných 

označení tělesně postižených. 

https://www.kverulant.org/cases/parazite-na-parkovisti-vyhrazenem-pro-telesne-postizene/
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V roce 2012 již městští strážníci již zabavili celkem 28 falešných označení pro tělesně postižené. Jistě, škarohlíd může 

namítnout, že to jsou přibližně jen dvě kartička měsíčně, ale městští zbrojnoši jsou jen prostí lidé a je třeba ocenit, že konečně 

začali dělat i něco opravdu užitečného: 

A ani rok 2013 nebyl špatný. Bylo zabaveno dalších 11 padělků označení pro tělesně postižené. V roce 2014 jich bylo opět 11. 

V roce 2015 celkem 19 a v roce 2017 již 30. Podtrženo a sečteno, do konce roku 2016 již bylo zabaveno 119 falešných kartiček. 

Poděkování 

Kverulant děkuje všem, kteří našli odvahu a nalepili leták na vozidlo parazita. Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima dobře ví, že 

to není bez rizika. Podobnou zkušenost jako Kverulant má s jiným parazitem i redaktor Českého rozhlasu. Ten málem přišel o 

nahrávací techniku. Více v reportáži: 

Kverulant také děkuje za podporu zejména české firmě API, která upravuje vozidla pro skutečně tělesně postižené. Jejich 

vozidla jsou homologovaná pro celý evropský i americký trh. Bez jejich finanční podpory a bez podpory ostatních dárců by 

tento projekt nevznikl. 

Prosba o podporu 

Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale na dalších se teprve pracuje. další na Kverulanta teprve čekají. Pokud je vám 

Kverulantův vytrvalý boj sympatický, staňte se jeho pravidelným dárcem s jakkoliv malým darem. 

*pan Rambo je Aaron Günsberger, příživník na koronavirové krizi a na ukrajinské válce. V době vrcholící koronavirové 

epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za 

splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je právě Aaron Günsberger. Nyní tentýž člověk 

prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly certifikaci. Kverulant je 

přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal v dubnu 2022 trestní oznámení pro 

podvod. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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73. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 
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Lukáš Erlebach 

6 dubna, 2022 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně 

aktualizován. 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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant 

čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i 

nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. 

Foto: Pixabay 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. 

Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 

vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší 

výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také 

historicky nejlepší výsledek. 

I velcí prodávají nekvalitní paliva 

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají 

špatné palivo. ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín 

nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální 

hodnota je 62,0 kPa. 

Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a benzín o objemu 32 386 

litrů rozvedl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u Průhonic směr Praha, kde byly 

nadále prodávány za plnou cenu. 

Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla 

naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP. Vyšší tlak par může být způsobem přidáním kontaminantů. 

Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel 

způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo 

špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru. 

Kverulant o lumpárně MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při činu 

vyjádří politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu 

bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. 

MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není 

pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: „Je-li tlak příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních 

polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří 

parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně 

běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru.“ 

Konec biopaliv 

https://zadnyspeky.cz/2022/04/06/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto bylo již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. To se mu konečně podařilo. Vláda v březnu 2022 ohlásila zastavení povinného přimíchávání . 

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů 

Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 

špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám 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 . 

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha 

urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla 

pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody: 

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci 

a zveřejnila výsledky. 

Zdroj: tisková zpráva Kverulant.org 

O autorovi – Lukáš Erlebach 

Autorem obsahu je známý kuchař a propagátor zdravého stravování ve svém pořadu “ Zdraví na talíři “. Připravuje tradiční 

pokrmy levně, jednoduše a z dostupných surovin. 

Autor: Lukáš Erlebach 
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74. Ze silnic byly odstraněny už tisíce billboardů, na pražském okruhu 

však zůstanou 

Online ● idnes.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 7. 4. 2022, 0:00 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Tomáš Cafourek ● Rubrika: Ekonomika - Domácí 

Dosah: 1 434 451 ● GRP: 15.94 ● OTS: 0.16 ● AVE: 76973.61 Kč ● Interakcí: 53 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/billboardy-dalnice-silnice-reklamy-

zakon.A220406_165728_ekonomika_rie 

Silnice obestavěné tisícovkami českých vlajek, reklamní poutače přeměněné na prodejní automaty na náplasti nebo výhrůžky 

stamilionovými arbitrážemi. Před deseti lety se Česko pustilo do boje s provozovateli billboardů lemujících silnice a dálnice. I 

přes více než problematické začátky je nyní jasné, že s vyčištěním okolí silnic od vizuálního smogu uspělo. 

Pokud je smyslem reklamních poutačů upoutávat pozornost, pak jejich umístění v okolí silnic není pro bezpečnost provozu 

nejrozumnější, rozhodlo ministerstvo dopravy. V novele zákona o pozemních komunikacích poté stanovilo, že z ochranného 

pásma 50 metrů od silnic a 250 metrů od dálnic budou muset reklamní poutače až na výjimky zmizet. 

Až u Ústavního soudu skončila iniciativa sedmnácti senátorů, podle nichž nařízení o odstranění poutačů zasáhlo do práva 

jejich majitelů na podnikání. 

Změna zákona spustila mezi provozovateli billboardů vlnu kreativních nápadů, jak nařízení uniknout. Ministerstvo však 

postupovalo opatrně. Zákon se měl začít vymáhat až po pěti letech, aby vzal vítr z plachet firmám, které měly z devadesátých 

let prakticky nevypověditelné smlouvy s licencemi bez časových omezení. 

Jednou z nich byla americká společnost A.C.E. media. Po šesti měsících, kdy silničáři mapovali billboardy kolem silnic, vyzývali 

majitele k jejich odstranění a případně je sami odstraňovali, přišla s požadavkem na náhradu škody ve výši 20 milionů dolarů. 

V roce 2018 to představovalo 380 milionů korun. 

„Tehdy jsem se vsadil se šéfem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, že firma nejenže tuto arbitráž nevyhraje, ale že ji 

nakonec ani nepodá. A sázku jsem vyhrál,“ řekl MF DNES ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěch Razima . 

Právě jeho sdružení bylo jedním z nejhlasitějších kritiků postoje „billboardářů“ a pomalého odklízení poutačů od silnic. 

Soudy stály na straně státu 

Ne že by se akce, při níž bylo nutné odstranit na tři tisíce reklamních poutačů, zcela obešla bez právníků. Až u Ústavního 

soudu skončila iniciativa sedmnácti senátorů, podle nichž nařízení o odstranění poutačů zasáhlo do práva jejich majitelů na 

podnikání a bylo v rozporu s ochranou investic. Soud ale jejich názor po dvou letech smetl ze stolu s tím, že na zhodnocení 

investic jim Česko poskytlo dostatečnou dobu. 

O něco méně pozornosti přitáhl soud, v němž se provozovatelé billboardů domáhali ponechání poutačů na mostních 

nadjezdech s tím, že ochranné pásmo silnic a dálnic začíná až za silniční škarpou. Ani tento právní názor neuspěl, přestože se i 

tento spor dostal až na stůl ústavních soudců. 

Reklama na mostech se podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ostatně čas od času nelegálně objevuje dodnes. „V případě, že 

pracovník ŘSD zachytil přímo na mostě proces nového osazování reklamního zařízení, byla zavolána Policie ČR a osazování 

nahlášeno. Nicméně šlo pouze o výjimky. Pachatelé mosty obvykle osazují v noci,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic Jan Studecký. 

Od tuzemských silnic a dálnic zmizely od září roku 2017 přibližně čtyři tisíce reklamních poutačů. Většina na náklady jejich 

majitelů. ŘSD uvádí, že náklady na odstraňování billboardů majitelů, kteří se k tomu neměli, dosáhly řádově jednotek milionů 

korun. Tyto náklady silničáři od majitelů stále vymáhají. 

V současnosti smějí v okolí komunikací zůstat reklamy pouze v zastavěném území obcí nebo poutače upozorňující na 

provozovnu v okolí silnice (například na benzinovou čerpací stanici nebo jinou službu pro motoristy). 

I toho provozovatelé billboardů zpočátku chtěli využít, a proto na část poutačů přimontovali jednoduché automaty na mince. 

Za ty si motoristé mohli nakoupit třeba reflexní vestu nebo náplasti a obvazy do autolékárničky. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/billboardy-dalnice-silnice-reklamy-zakon.A220406_165728_ekonomika_rie
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/billboardy-dalnice-silnice-reklamy-zakon.A220406_165728_ekonomika_rie
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S těmito triky je ale dnes konec. Podle Studeckého je současná praxe podstatně méně nápaditá. „Provozovatelé reklamních 

zařízení se odstraňování brání všemi možnými prostředky, jako je například skrytí informace o vlastníkovi, nereagování na 

výzvy, přesouvání zařízení nebo přepouštění vlastnictví jiným subjektům,“ uvedl mluvčí. 

Pouze v jednom případě jsou silničáři na provozovatele poutačů nadále krátcí. A to je zmíněný případ obcí. V něm se totiž 

ochranné pásmo komunikací ze zákona nestanovuje, takže billboardy z pražského okruhu a obchvatů dalších měst nejspíš jen 

tak nezmizí. 

Autor: Tomáš Cafourek 
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75. Vítězná bitva o billboardy 

Tisk ● MF Dnes - Praha; str. 8 (Zprávy / Politika) ● 7. 4. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Tomáš Cafourek ● Rubrika: Ekonomika 

Dosah: 443 992 ● GRP: 4.93 ● OTS: 0.05 ● AVE: 520761.34 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Rubrika: Ekonomika 

Za pět let zmizelo z okolí silnic na čtyři tisíce poutačů. Na arbitráže ani pokuty pro stát nedošlo 

Silnice obestavěné tisícovkami českých vlajek, reklamní poutače přeměněné na prodejní automaty na náplasti nebo výhrůžky 

stamilionovými arbitrážemi. Před deseti lety se Česko pustilo do boje s provozovateli billboardů lemujících silnice a dálnice. I 

přes více než problematické začátky je nyní jasné, že s vyčistěním okolí silnic od vizuálního smogu uspělo. 

Pokud je smyslem reklamních poutačů upoutávat pozornost, pak jejich umístění v okolí silnic není pro bezpečnost provozu 

nejrozumnější, rozhodlo ministerstvo dopravy. V novele zákona o pozemních komunikacích pak stanovilo, že z ochranného 

pásma 50 metrů od silnic a 250 metrů od dálnic budou muset reklamní poutače až na výjimky zmizet. 

Změna zákona spustila mezi provozovateli billboardů vlnu kreativních nápadů, jak nařízení uniknout. Ministerstvo však 

postupovalo opatrně. Zákon se měl začít vymáhat až po pěti letech, aby vzal vítr z plachet firmám, které měly z devadesátých 

let prakticky nevypověditelné smlouvy s licencemi bez časových omezení. 

Jednou z nich byla americká společnost A.C.E. media. Ta po půl roce, když silničáři mapovali billboardy kolem silnic, vyzývali 

majitele k jejich odstranění a případně je sami odstraňovali, přišla s požadavkem na náhradu škody za 20 milionů dolarů. V 

roce 2018 to představovalo 380 milionů korun. 

„Tehdy jsem se vsadil se šéfem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, že firma nejenže tuto arbitráž nevyhraje, ale že ji 

nakonec ani nepodá. A sázku jsem vyhrál,“ řekl MF DNES ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěch Razima. 

Právě jeho sdružení bylo jedním z nejhlasitějších kritiků postoje „billboardářů“ a pomalého odklízení poutačů od silnic. 

Soudy stály na straně státu 

Ne že by se akce, při níž bylo nutné odstranit na tři tisíce reklamních poutačů, zcela obešla bez právníků. Až u Ústavního 

soudu skončila iniciativa sedmnácti senátorů, podle nichž nařízení o odstranění poutačů zasáhlo do práva jejich majitelů na 

podnikání a bylo v rozporu s ochranou investic. Soud ale jejich názor po dvou letech smetl ze stolu s tím, že na zhodnocení 

investic jim Česko poskytlo dostatečnou dobu. 

O něco méně pozornosti přitáhl soud, v němž se provozovatelé billboardů domáhali ponechání poutačů na mostních 

nadjezdech s tím, že ochranné pásmo silnic a dálnic začíná až za silniční škarpou. Ani tento právní názor neuspěl, přestože i 

tento spor se dostal až na stůl ústavních soudců. 

Reklama na mostech se podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ostatně čas od času nelegálně objevuje dodnes. „V případě, že 

pracovník ŘSD zachytil přímo na mostě proces nového osazování reklamního zařízení, byla zavolána Policie ČR a osazování 

nahlášeno. Nicméně šlo pouze o výjimky. Pachatelé mosty obvykle osazují v noci,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic Jan Studecký. 

Od tuzemských silnic a dálnic zmizelo od září roku 2017 na čtyři tisíce reklamních poutačů, z toho drtivá většina na náklady 

jejich majitelů. ŘSD uvádí, že jeho náklady na odstraňování billboardů majitelů, kteří se k tomu neměli, dosáhly řádově 

jednotek milionů korun. Tyto náklady silničáři od majitelů stále vymáhají. 

V současnosti smějí v okolí komunikací zůstat reklamy pouze v zastavěném území obcí nebo poutače poukazující na 

provozovnu v okolí silnice, například na benzinovou čerpací stanici nebo jinou službu pro motoristy. 

I toho provozovatelé billboardů zpočátku chtěli využít, a proto na část poutačů přimontovali jednoduché automaty na mince. 

Za ty si motoristé mohli nakoupit třeba reflexní vestu nebo náplasti a obvazy do autolékárničky. 

https://app.monitora.cz/article/733904767/ad656235ab96192403a6?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDEsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3MzM5MDQ3NjcsInRpZCI6NTcwNDR9.K2X-Nuxu87ItokKyBOp4Wlb0QBMj998NgN_UQiPsH7Y
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S těmito triky je ale dnes konec. Podle Studeckého je současná praxe podstatně méně nápaditá. „Provozovatelé reklamních 

zařízení se odstraňování brání všemi možnými prostředky, jako je například skrytí informace o vlastníkovi, nereagování na 

výzvy, přesouvání zařízení nebo přepouštění vlastnictví jiným subjektům,“ uvedl mluvčí. 

Pouze v jednom případě jsou silničáři na provozovatele poutačů nadále krátcí. A to je zmíněný případ obcí. V něm se totiž 

ochranné pásmo komunikací ze zákona nestanovuje, takže billboardy z pražského okruhu a obchvatů dalších měst nejspíš jen 

tak nezmizí. 

Protest nepomohl Dne 1. září 2017 měly billboardy okolo dálnic a silnic první třídy skončit. Členové Svazu provozovatelů 

venkovní reklamy na protest umístili na poutače české vlajky. Foto: František Vlček, MAFRA 

Autor: Tomáš Cafourek redaktor MF DNES 
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76. Jak se Kverulant zasloužil o konec dálničních billboardů 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 7. 4. 2022, 14:24 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/konec-dalnicnich-billboardu/ 

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. Billboardaři však tehdy svoji 

zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to 

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

nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na 

odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s 

vyčištěním okolí silnic od vizuálního smogu uspěl. Proto Kverulant na jaře 2022 tuto kauzu uložil do svého archivu. Oceňte 

Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu alespoň symbolickým darem. 

Pro Kverulatn.org ATEO 

Návrh zákona 

Podle Kverulanta mají billboardy na svědomí lidské životy, kradou nám veřejný prostor, billboardový byznys je spojen s 

korupcí, a přitom veřejnosti nic pozitivního nepřinášení. Proto proti nim Kverulant bojuje již od svého vzniku v roce 2009. 

Kverulantův dlouholetý tlak nakonec v roce 2012 přiměl ministerstvo dopravy k sepsání návrhu novely silničního zákona, který 

měl billboardy výrazně omezit. V původním návrhu sice byla desetiletá lhůta na odstranění billboardů, tu se ale Kverulantovi 

podařilo zkrátit na pět let. Vládní návrh zákona zamířil do poslanecké sněmovny. Dřívější bojovník proti billboardům poslanec 

Huml tehdy předložil pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl 

týkat. O pravděpodobné motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. 

Před závěrečným schvalováním uspořádal Kverulant společně se serverem nechceme-billboardy.cz happening před 

parlamentem. Andělé oslovovali poslance přicházející hlasovat s tím, že již nechtějí žádné další mrtvé od billboardů. 

Mimochodem jedním z těchto andělů byl známý pražský kavárník Ondřej Kobza, který celý happening také vymyslel a 

zorganizoval. 

Podpora veřejnosti a podařený happening přinesly úspěch. Zákon byl v parlamentu schválen a pozměňovací návrh poslance 

Humla zamítnut. Více v rozhovoru České televize: 

Senátní úprava zákona vyloučila silnice II. a III. třídy 

Kverulant přepokládal, že schválení zákona senátem bude jen formalitou. Mýlil se. Senátorka Vrecionová prosadila změkčující 

pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by 

podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. 

Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. Senát zákon vrátil zpět sněmovně. Více o zamítnutí zákona v reportáži 

TV NOVA: 

Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za značné podpory lobbistů placených 

billboardových společností. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. Nejspíš 

ve formě velké slevy na svoji billboardovou kampaň. 

Zákon proti billboardům se tedy znovu vrátil do Sněmovny. Kverulant poprosil všechny, komu se billboardy nelíbí, aby napsali 

svým poslancům prostřednictvím aplikace NapišteJim. Billboardáři také svým poslancům napsali. Jak jinak než na billboardech: 

Je evidentní, že billboardáři měli z přijetí nového zákona strach. Jinak by neobětovali svoje nemalé zisky, které jim pronájem 

billboardů přináší, aby oslovili poslance vlastní kampaní. Na celé věci nebylo tolik zarážející to, že se dovolávají Ústavy, ale 

skutečnost, že už neváhali strašit poslance zcela veřejně. Jak potom asi vypadalo neveřejné lobování. Kverulant je přesvědčen, 

https://www.kverulant.org/cases/konec-dalnicnich-billboardu/
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že tam nabízeli významné slevy na budoucí politické kampaně a nejspíš i úplatky. Více o celé kauze v reportáži Českého 

rozhlasu z dubna 2012: 

Přijetí zákona s odloženou účinností a útoky billboardové lobby 

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději 1. září 2017. Kverulant.org již zaznamenal tři útoky billboardové 

lobby na tento zákon. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o 

pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že poslanec Berkovec prosazoval svůj názor za značné podpory billboardové 

lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů. A 

podobně jako kdysi senátorka Vrecionová strašil ztrátou pracovních míst a výpadkem pro státní rozpočet. Tentokrát to měl 

být výpadek 1,5 miliardy korun. 

Kverulant si nedovedl vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice nehrozí. Kdyby měli 

billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do billboardů nezmařila. Pouze 

v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové firmy tedy s pětiletým 

předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před rokem 2012 nebylo 

možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyři tisíců pracovních míst „vylepovačů billboardů“ je 

naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, která má více než 50 % billboardového trhu a je tak zdaleka největší 

hráč na českém billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2015 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2014 

i v roce 2013. Podobné je to daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla, 

zvláště uvážíme-li, že BigBoard vykázal v roce 2015 při téměř miliardovém obratu ztrátu 33 milionů. A i podle účetní závěrky 

za rok 2014 to vypadalo, že chudáci billboardáři na svůj byznys dopláceli, když vykázali ztrátu ve výši 17 milionů korun. 

Plán poslance Berkovce prodloužit možnost provozovat reklamy kolem dálnic a silnic I. třídy o dalších pět let však poměrně 

rychle narazil. I proto, že Kverulant tehdy křičel hodně nahlas. Po ministerstvu dopravy a ministerstvu vnitra byla počátkem 

května 2016 proti prodloužení pětiletého přechodného období i celá vláda. Vláda stejně jako Kverulant považovala za 

nepřesvědčivá Berkovcova tvrzení, že pokud reklamy u dálnic a silnic první třídy ztratí povolení už příští rok v září, stát přijde 

na daních asi o 1,3 miliardy korun. Poslancův údaj, že by přibylo asi 3800 nezaměstnaných, měli ministři označit za 

„přinejmenším značně nadsazený, nebo dokonce zcela smyšlený“. 

Ale poslanec Berkovec není sám, kdy chtěl pomoci billboardové lobby. Svůj návrh novely zákona o pozemních komunikacích 

předložil i poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhu bylo značné rozšíření zastavěného území v okolí dálnic, 

rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy budou moci zůstat i po 1. září 2017. Poslanec 

Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale aby o jeho rozsahu mohly 

rozhodovat obce. S obcemi, které by už nebyly nijak vázány zákonnou definicí, by se pak mohli billboardáři dohodnout 

mnohem snáz a významně si tak rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. I tento 

pokus prodloužit život dálničním hyzdičům byl i díky Kverulantovi neúspěšný. Kverulant přispěl k tomu, že ministerstvo vnitra 

vydalo v dubnu 2016 k návrhu poslance Foldyny stanovisko, kde se píše: „S navrženou změnou zásadně nesouhlasíme.“ 

Ale poslanec Foldyna je patně opravdový fanoušek dálničních billboardů. A tak v listopadu 2016 znovu předložil svůj 

pozměňovací návrh k silničnímu zákonu na jednání hospodářského výběru poslanecké sněmovny. Kverulant.org tehdy 

poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby, a problematické aktivitě Foldyny se 

dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna v lednu 2017 ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací 

návrh stáhne. Jenže větší lhář než politik je už jen politik v televizi. V květnu 2017 začala 57. schůze poslanecké sněmovny a 

pod bodem 140 je opět ukryt návrh poslance Foldyny, který opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území 

podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Pak chtěl billboardářům pomoci poslanec ODS a někdejší 

ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění „přilepil“ další změnu definice 

zastavěného území. Ale ani tento návrh nebyl úspěšný a pro Bendlův přílepek zvedlo koncem dubna 2017 ruku jen 16 

poslanců, a to převážně z řad občanských demokratů. 

Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanci Foldyna, Berkovec a Bendl prosazovali svoje názory za značné podpory 

billboardové lobby. Kverulant si to nedovedl vysvětlit aktivitu těchto poslanců jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají 

politikům co nabídnout. Vedle peněz je to také možnost inzerovat zadarmo nebo s výraznou slevou na billboardech po celé 

republice. 

Koncem srpna 2017, tedy těsně před nabytím účinnosti zákona proti billboardům, přišli do Debatního klubu konfrontovat své 

názory na billboardy pánové Ing. Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, a ředitel Kverulant.org Ing. 

Vojtěch Razima: 
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Mimochodem Marek Pavlas v debatě tvrdil, že nikde na světě neexistuje žádná studie prokazující nebezpečnost billboardů. To 

však není pravda. Celkem bylo zpracování přes 20 takových studií a všechny se shodují v tom, že reklama má negativní vliv na 

bezpečnost silničního provozu. Jeden příklad za všechny: studie z Izraele, která zkoumala, jak se zákaz billboardů na jedné 

rušné dálnici v Tel Avivu promítl do počtu nehod na této komunikaci. Výsledek byl jednoznačný, po zakrytí reklam poklesl 

počet nehod o přibližně 60 %. 

Ústavní soud zákon potvrdil 

Na konci srpna 2017 přišel poslední velký útok na zákon proti billboardům. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu 

billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhoval zrušení části novely zákona o pozemních 

komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav 

Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLIST. 

Senátoři ve svém návrhu na zrušení části zákona argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez 

náhrady. Ústavní soud jejich návrh v únoru 2018 naprosto smetl. Konstatoval, že úprava sleduje legitimní cíl a tím je veřejný 

zájem v podobě zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví jeho účastníků. Ústavní soud připomněl, že 

ačkoliv by z hlediska účelu bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákonodárce vzal v úvahu i zájmy 

jejich vlastníků a po pečlivém zvážení střetu těchto zájmů formuloval přechodné ustanovení, kterým umožnil reklamní zařízení 

podle vydaných povolení provozovat ještě dalších pět let. Ústavní soud také konstatoval, že téměř po pěti letech od přijetí 

zákona a navíc těsně před koncem uplynutí lhůt stanovených pro splnění uložených povinností, lze návrh na zrušení zákona 

posuzovat jako účelový, ba dokonce překvapivý. Nepřímo tak přesvědčil Kverulantově domněnce o korupci. O definitivním 

zákazu tehdy v únoru 2018 přišel do Českého rozhlasu diskutovat a prezident Svazu venkovní reklamy Marek Pavlas a Vojtěch 

Razima ředitel a zakladatel Kverulanta: 

I reklama na dálničních mostech je nelegální 

O něco méně pozornosti přitáhl soud, v němž se provozovatelé billboardů domáhali ponechání poutačů na mostních 

nadjezdech s tím, že ochranné pásmo silnic a dálnic začíná až za silniční škarpou. 

Foto nechcemebillboardy.cz 

Ani tento útok na zákon proti billboardů neuspěl. V prosinci roku 2018 Nejvyšší správní soud zamítl žalobu firmy Czech 

Outdoor. Podle rozhodnutí je ochranné pásmo dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 

písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený 

na každé straně dálnice svislými plochami ve vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a 

to včetně prostoru nad vnitřní stranou jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou 

tedy vždy nelegální, nejedná-li se o reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek 

stanovených zákonem. 

Náhrada domnělé škody se nekonala 

Změna zákona spustila mezi provozovateli billboardů vlnu méně či více bizardních nápadů, jak nařízení uniknout. Zákon se 

měl začít vymáhat až po pěti letech, aby vzal vítr z plachet firmám, které měly z devadesátých let prakticky nevypověditelné 

smlouvy s licencemi bez časových omezení. 

Jednou z nich byla americká společnost A.C.E. media. Po šesti měsících, kdy silničáři mapovali billboardy kolem silnic, vyzývali 

majitele k jejich odstranění a případně je sami odstraňovali, přišla s požadavkem na náhradu škody ve výši 20 milionů dolarů. 

V roce 2018 to představovalo 380 milionů korun. 

„Tehdy jsem se vsadil se šéfem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, že firma nejenže tuto arbitráž nevyhraje, ale že ji 

nakonec ani nepodá. A sázku jsem vyhrál,“ vzpomínal na tuto událost pro letech pro MF DNES ředitel obecně prospěšné 

společnosti Kverulant Vojtěch Razima. A dodal, že výhrou byla láhev rumu Republika. 

Vlajky na billboardech 

Nejen že billboardáři svoje, po 1. září 2017 již nelegální, billboardy polepili českými vlajkami, ještě se snažili veřejnosti 

namluvit, že tím billboardy přestávají být billboardy. Tím se podle Kverulanta staly billboardy ještě nebezpečnějšími. Česká 

vlajka na sebe přitahuje ještě víc řidičské pozornosti než obvyklé reklamy. 

Foto MAFRA 

Smrtelná nehoda 

Kverulant.org byl přesvědčen, že neodstranění tisíců nelegálních reklamních poutačů naplňuje skutkovou podstatu trestného 

činu obecného ohrožení, a proto na počátku září podal na billboardáře trestní oznámení. Bohužel státní zástupce se 
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Kverulantovým právním pohledem neztotožnil a v listopadu 2017 jeho trestní oznámení odložil. Pak se v dubnu 2018 se na 

desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala smrtelná nehoda. Vůz vyjel z vozovky, narazil do 

sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. 

Další trestní oznámení 

Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v době nehody v dubnu 2018 jich bylo vidění stále několik tisíc. Jak už bylo 

uvedeno, odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Kverulant byl a je přesvědčen, že smrtelná nehoda na D11 je 

důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení, a podal na billboardáře, ale zejména na úředníky, další trestní 

oznámení. Toto trestní oznámení směřovalo na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky ministerstva 

dopravy, včetně úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že v době smrtelné nehody byly na 

dálnicích dál pevné překážky v podobě nelegálních billboardů. Podle Kverulanta byl spáchán především trestný čin maření 

úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. 

Kverulant nemá přílišné iluze o výkonost orgánů činných ve trestním řízení, přesto byl velmi zaskočen důvodem, pro který se 

státní zástupkyně JUDr. Zdeňka Galková v červnu 2018 jeho trestní oznámení odložila. Silniční zákon prý nestanový lhůty k 

odstranění a likvidaci billboardů: 

Kverulant byl a je přesvědčen, že státní zástupkyně Galková se samozřejmě zásadně mýlí. Jí citovaný odstavec naopak velice 

přesně specifikuje, jak mají úředníci postupovat a jaké na to mají lhůty: „Silniční správní úřad je povinen do sedmi dnů ode 

dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo 

na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání vydaného příslušným silničním správním úřadem, vyzvat 

vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Vlastník reklamního zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně, nejdéle 

do pěti pracovních dnů po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu odstranit. Neučiní-li tak, je silniční správní 

úřad povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady 

vlastníka tohoto zařízení. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda 

reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.“ Proto Kverulant požádal o přezkoumání postupu JUDr. Galkové její 

nadřízenou. Koncem srpna 2018 přišla odpověď od nadřízené státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové. I ta se ztotožnila s 

pohledem své pořízené a Kverulantovo trestní oznámení definitivně odložila. Úředníci, kteří měli podíl na smrti člověka tak 

definitivně nebudou potrestáni. 

Foto: Depositphoto 

Prodejní automaty na billboardech 

V dubnu 2018 se podařilo odhalit další hochštaplerský trik billboardářů. Na některých nelegálních dálničních billboardech 

objevily místo vlajky nápisy Prodejní automat pomoc řidičům. Kverulant vyfotil zadní stranu billboardu a zjistil, že skrývá 

mincovní automat s označení Prodejní automat první pomoci. Vtip je v tom, že zmizet nemusí ty reklamní cedule, které v 

maximální vzdálenosti 200 m upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná zařízení. Billboardáři takové 

„provozovny“ vyrobili. Na zadní stranu billboardu umístili mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci. 

Kverulantův nemohl ověřit, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorunu je umístěna více než tři 

metry vysoko. I z toho je evidentní, že šlo o další hochštaplerský pokus billboardářů obejít zákon. Odhalení tohoto triku jej 

také zastavilo. 

Foto: Kverulant.org 

Autor: Vojtěch Razima 
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dohromady seznam a pozici čerpacích stanic, které dostaly pokuty za nekvalitní paliva . Díky zařazení do vlastního seznamu 

jsou vidět i v aplikaci Mapy.cz. 

Instalovat 

(Free) 

GOOGLE PLAY 

Mapy.cz navigation & offline maps 

Seznam.cz, a.s. 

Server má v přehledu 50 chronologicky seřazených čerpacích stanic, které dostaly z důvodu nekvality benzínu, nafty či jiného 

paliva pokutu vyšší než 10 tisíc korun. Ačkoli je seznam aktuální k dubnu 2022 , některé záznamy sahají například až do roku 

2018. Stav paliva se tedy na některých stanicích mohl pochopitelně za tu dobu změnit, na druhou stranu je ale minimálně 

výstražné, že v přehledu najdeme i jména velkých a zdánlivě spolehlivých značek . 

Jak moc hledíte na kvalitu paliva? 

Zdroj: Kverulant 

Autor: Marek Houser 

https://www.svetandroida.cz/mapy-cz-nekvalitni-benzin-nafta-coi-kverulant/
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78. Jak se Kverulant zasloužil, aby stát poskytoval normy zdarma 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 8. 4. 2022, 8:50 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/povinne-normy-ma-stat-poskytovat-zdarma/ 

S Novým rokem 2021 veřejnost získala bezplatný přístup k závazným technickým normám a březnu 2022 již bylo takto 

zveřejněno 1246 norem. Umožnil to takzvaný sponzorovaný přístup k normám, o jehož zavedení se Kverulant významně 

zasloužil. Oceňte Kverulantovu práci na této kauze, alespoň symbolickým darem. 

Foto: www slon pics z Pixaba 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně téměř 100 

milionů korun. Kverulant.org již mnoho let prosazoval, aby všechny závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. To se 

mu podařilo. Od 1. ledna 2021 začal platit zákon, který to nařizuje. Pak byly uveřejněny první stovky norem. V listopadu 2021 

mu Státní Česká agentura pro standardizaci (ČAS) slíbila uvolnit zdarma další stovky norem. Svůj slib dodržela a k 10. březnu 

2022 bylo v rámci sponzorovaného přístupu zveřejněno 1246 ČSN. Pojděme se podívat, co tomuto úspěchu předcházelo. 

Historie 

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v platnosti 36 tisíc 

norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani 

tyto normy neposkytoval zdarma, ale vybíral za internetový přístup k nim peníze. V roce 2018 to bylo 87 milionů, v roce 2019 

celkem 95 milionů a za rok 2020 pak 94 milionů korun. 

Debata 

V lednu 2018 Kverulant ve spolupráci s Debatním klubem uspořádal k tomuto tématu diskuzi mezi generálním ředitelem 

České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeňkem Veselým a zástupcem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě – Ing. Václavem Machem. Zde je záznam jejich debaty: 

Kverulant je přesvědčen, že normy, které jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Z principu publicity právních 

předpisů totiž vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s těmi pravidly chování, která jsou pro něj 

závazná. Že se tak má dít bezplatně je zřejmé, přestože generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeněk 

Veselý v debatě uváděl, že by to odporovalo závazným pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým 

členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat normy zcela zdarma. To však nebyla pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 

ve směrnici č. 10 pro distribuci a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. 

Jen velmi obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje zájmy 

ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na svůj vlastní rozvoj a 

udržování. 

foto Slon (Pixabay) 

Kverulantova kampaň za normy zadarmo 

V lednu 2018 Kverulant dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně 

řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se se mimo jiné uvádí, že zákony na závazné normy odkazují zcela výjimečně. To bylo 

opravdu odvážné popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných závazných morem v je 4200. Dále dopis sice připouští, že normy 

na povinnou elektronickou fakturaci povinné budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich 

gestorem je ministerstvo místního rozvoje. Inu, odbor popření a pokrytectví bylo tehdy i na ministerstvu průmyslu patrně 

velkou a respektovanou organizační složkou. 

Zprávu o tom, že problematiku závazných, a přitom placených norem je třeba konečně řešit, rozeslal Kverulant v lednu 2018 i 

všem poslancům. Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar 

tehdy napsal: „Tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto 

duchu novelizaci autorského zákona.“ A pirát Michálek tehdy informoval, že by chtěl během cca 14 dní předložit v Poslanecké 

https://www.kverulant.org/cases/povinne-normy-ma-stat-poskytovat-zdarma/
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sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní 

agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku 

následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu. 

V pátek 13. července 2018 začaly poslancům parlamentní prázdniny, a tak se Kverulant zeptal komunisty Luzara a piráta 

Michálka, co dokázali, než opustili parlamentní lavice. Komunista Luzar odpověděl v duchu nejlepších tradic hnutí dada: 

„Dobrý den, velmi rád se do této iniciativy zapojím a patřičný návrh úpravy autorského zákona předložím. Pokud již 

disponujete takovým návrhem, budu velice rád, pokud se nebude muset tvořit nanovo. S pozdravem Leo Luzar.“ Podtrženo 

sečteno komunista Luzar neudělal ve věci zastavení zpoplatnění závazných norem zhola nic. To pirát Michálek byl přeci jenom 

aktivnější a napsal Kverulantovi: „Dobrý den, dojednali jsme s ministerstvy, že technická norma o el. fakturaci bude bezplatně 

veřejně přístupná, na tom se udělá pilot technického řešení v ČAS v podobě tzv. sponzorovaného přístupu, tj. bezplatný 

přístup pro občany, který hradí normalizační instituci stát, protože nějaká platba musí podle pravidel mezinárodních institucí 

CEN a CENELEC proběhnout. Pod hrozbou našeho vlastního návrhu nám bylo také přislíbeno, že vláda připraví vlastní návrh 

umožňující tzv. sponzorovaný přístup, který by měl být na podzim. Tuto věc jsem naposledy otevřel na posledním jednání 

Ústavně-právního výboru, kde kvůli hlasům ANO nebyla výzva vládě, aby se zabývala touto otázkou, přijata. Vyjednávání s 

ministerstvy aktuálně vede Martin Jiránek, člen hospodářského výboru, kterému jsem celou věc předal. S pozdravem Jakub 

Michálek.“ 

První úspěchy 

Začátkem roku 2019 Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo první konkrétní výsledky. Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci tehdy zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný 

online přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další 

normy. Kverulant je obzvláště hrdý na to, že v době epidemie koronavirové nákazy byly i díky němu bezplatně zveřejněny i 

normy na zdravotnické obličejové masky, operační oděvy a roušky a na lékařské rukavice pro jedno použití. 

Normy konečně zadarmo 

Nedlouho po bezplatném zpřístupnění prvních norem přišel další úspěch. Poslanecká sněmovna počátkem února 2019 

schválila doprovodné usnesení iniciované Piráty, kterým žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění 

veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V září 2019 

zaslal Kverulant všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu 

odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci totiž zpracovalo novelu zákona 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných norem. Umožnit jí to má 

takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. 

Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Novelu 

zákona o technických požadavcích na výrobky, která to má umožnit, schválila 18. září 2020 Sněmovna. Novela prošla Senátem 

a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně 

zveřejněno více než 200 norem. 

Sponzorovaný přístup se týká nejen velkých firem nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje 

nastudovat. České agentuře pro standardizaci platí poplatek ty úřady a ta ministerstva, která mají danou normu ve své 

působnosti. Paušální částka činí nejvýše 23 milionů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. 

Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů. 

Sporné normy 

Jak už bylo řečeno, Kverulant mnoho let prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. O tom, které 

normy závazné jsou a které nikoliv, však nepanuje úplná shoda. Například norma určující bezpečnostní požadavky na veřejná 

dětská hřiště. Státní Česká agentura pro standardizaci tuto normu nepovažuje za závaznou. Kverulantův názor je přesně 

opačný. 

Foto: Congerdesign / Pixabay 

Norma ČSN EN 1176-1 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště, přesto ji 

nelze bezplatně získat na stránkách ČAS. Na podzim 2021 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.“ 
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Kverulant je přesvědčen, že norma na bezpečnost veřejných dětských hřišť 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)“. 

Foto: Depositphoto 

Studie o povinných normách 

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 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. 

Zveřejnění dalších stovek norem 

Na podzim 2021 Kverulant znovu apeloval na Českou agenturu pro standardizaci a na zákonodárce, 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 tyto normy zveřejnit. A poslanci by měli na tento proces 

dohlédnout. 

Milé překvapení se tentokrát konalo a ČAS svůj slib splnila. Dopisem z 4. dubna 2022 ředitel agentury Mgr. Zdeněk Veselý 

informoval Kverulanta, že k 10. březnu 2022 bylo v rámci sponzorovaného přístupu zveřejněno 1246 norem. 

Anketa 

Kverulantův názor na bezplatné poskytování norem je zřejmý. A co si o této problematice myslíte vy? 

Má stát poskytovat normy zdarma? 

Rozhodně ano, všechny normy mají být zcela zdarma. 

4 211 (60 %) 

Spíše ano, ale zdarma mají být jen povinné normy. 

1 141 (16 %) 

Spíše ne, normy mají být zpoplatněny, ale mají být velmi levné. 

815 (12 %) 

Rozhodně ne, stát má na přístupu k normám vydělávat. 

875 (12 %) 

Nahrávání... 

Prosba o podporu 

Kverulant považuje zveřejňování povinných norem za svoje velké vítězství. Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může do 

závazných norem bezplatně nahlédnout. Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale na dalších Kverulant teprve pracuje. 

Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  247 

79. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 9. 4. 2022, 16:28 
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Dosah: 1 405 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6417.12 Kč 

Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-6/ 

Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

0 

přečtení 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně 

aktualizován. 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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant 

čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i 

nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 

závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 

odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 

1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. 

I velcí prodávají nekvalitní paliva 

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají 

špatné palivo. ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín 

nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální 

hodnota je 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a 

benzín o objemu 32 386 litrů rozvezl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u 

Průhonic směr Praha, kde byly nadále prodávány za plnou cenu. Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole 

ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP. Vyšší tlak par 

může být způsobem přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do 

ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v 

důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru. Kverulant o lumpárně MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při 

činu vyjádří politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu 

bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly 

jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: „Je-li tlak 

příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo 

vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v 

karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru.“ 

Konec biopaliv 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto bylo již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. To se mu konečně podařilo. Vláda v březnu 2022 ohlásila zastavení povinného přimíchávání. 

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-6/
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Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 

špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám 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. 

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha 

urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla 

pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody: 

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci 

a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách 

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a čerpaček s nekvalitním palivem ubývá. Tato kauza byla 

úspěšně dokončena, ale dalších na Kverulant teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když 

mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom, jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

5 5 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  249 

80. 09 | Duben | 2022 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 9. 4. 2022, 17:10 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 1 405 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 3914.44 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://outsidermedia.cz/2022/04/09/ 

Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka 

svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně 

zvýšila. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/04/09/
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Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně 

aktualizován. 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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant 

čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i 

nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 

závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 

odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 

1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. 

I velcí prodávají nekvalitní paliva 

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají 

špatné palivo. ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín 

nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální 

hodnota je 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a 

benzín o objemu 32 386 litrů rozvezl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u 

Průhonic směr Praha, kde byly nadále prodávány za plnou cenu. Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole 

ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP. Vyšší tlak par 

může být způsobem přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do 

ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v 

důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru. Kverulant o lumpárně MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při 

činu vyjádří politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu 

bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly 

jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: „Je-li tlak 

příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo 

vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v 

karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru.“ 

Konec biopaliv 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto bylo již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. To se mu konečně podařilo. Vláda v březnu 2022 ohlásila zastavení povinného přimíchávání . 

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů 

Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 

špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám 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 

https://pravdive.eu/news/2974/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat
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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 . 

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha 

urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla 

pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody: 

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci 

a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách 

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a čerpaček s nekvalitním palivem ubývá. Tato kauza byla 

úspěšně dokončena, ale dalších na Kverulant teprve pracuje . Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když 

mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom, jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 
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Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Leave a comment 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně 

aktualizován. 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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant 

čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i 

nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 

závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 

odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 

1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. 

I velcí prodávají nekvalitní paliva 

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají 

špatné palivo. ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín 

nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální 

hodnota je 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a 

benzín o objemu 32 386 litrů rozvezl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u 

Průhonic směr Praha, kde byly nadále prodávány za plnou cenu. Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole 

ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP. Vyšší tlak par 

může být způsobem přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do 

ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v 

důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru. Kverulant o lumpárně MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při 

činu vyjádří politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu 

bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly 

jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: „Je-li tlak 

příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo 

vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v 

karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení 

motoru.“ 

Konec biopaliv 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto bylo již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. To se mu konečně podařilo. Vláda v březnu 2022 ohlásila zastavení povinného přimíchávání. 

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů 

Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 

špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám 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 

https://oral.sk/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-5/
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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. 

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha 

urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla 

pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody: 

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci 

a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách 

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a čerpaček s nekvalitním palivem ubývá. Tato kauza byla 

úspěšně dokončena, ale dalších na Kverulant teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když 

mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom, jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 
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Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na 

zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval zrušení této smlouvy. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl 

Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných 

případech z 10 na 5 let a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smlouvy. Smlouva mezi magistrátem JCDecaux 

končí v roce 2022. Kverulant v létě 2018 zjistil, že Praha se jí nechystá prodloužit a bude hledat novou firmu koncesním řízení. 

To co vypadá jako dobrá zpráva má jednu podstatnou vadu na kráse. Návrh je ušit na míru jiné billboardové firmě, společnosti 

BigBoard. Autorem návrhu podmínek koncesionářského řízení je Ivo Mates, který několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 

patřící právě firmě BigBoard. Kverulant na úředníka i na korupčníky z BigBoardu podal trestní oznámení. Podpořte Kverulanta 

v jeho boji proti billboardům alespoň symbolickou částkou. 

Praha 5, únor 2021, foto Kverulant.org 

V prosinci roku 2008 uzavřel Magistrát dodatek smlouvy s firmou JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Společnost 

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., byla tehdy společným podnikem francouzské matky JCDecaux a české billboardové 

společnosti BigBoard. Platnost dodatku má skončit až 30. června 2022. Magistrát v době podpisu tvrdil, že tento dodatek 

narovnal pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. Na první pohled to tak dokonce vypadalo. Hodný JCDecaux se v 

dodatku zavázal vybudovat 300 nových čekáren MHD a 50 kontejnerů na tříděný odpad. JCDecaux se také zavázal, že bude 

Magistrátu platit nejméně 9 milionů ročně. A jako třešničku na dort ještě JCDecaux přihodil Magistrátu možnost zadarmo 

používat jednu stranu každého billboardu. Tehdejší náměstek primátora Pavel Klega tehdy tvrdil, že Praha tak získá za dobu 

trvání dodatku celkem 358 milionů korun. Prý si na to nechali vypracovat znalecký posudek. No prostě idylka. 

Jenže při bližším zkoumání to žádná idylka nebyla a není. Spíš pořádný tunel. 358 milionů korun pro magistrát vypadalo 

lákavě, ale to tvrdil pan Klega, který je pod dodatkem podepsán. Celková částka ve výši 358 milionů korun odpovídá roční 

platbě ve prospěch Magistrátu v průměrné výši 28,6 milionů korun. Kverulant.org měl o výši této částky velké pochybnosti 

od samého počátku. Oprávněně. Počátkem roku 2016 Kverulant.org zjistil, že JCDecaux platí Magistrátu přibližně třikrát 

méně, jen asi 10 až 12 milionů korun ročně. 

Pokud bude JCDecaux pokračovat v plnění vůči magistrátu tímto tempem, zaplatí mu do konce trvání dodatku celkem jen 143 

milionů korun. To je o skoro o 215 milionů korun méně, než kolik sliboval Pavel Klega. V politice by měli být ti nejlepší z nás. 

Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší přitahovalo, a Klegův podpis pod dodatkem s JCDecaux je 

toho důkazem. Pavel Klega si za svůj kšeft s billboardáři vysloužil místo na Kverulantově blacklistu. V zájmu objektivity je však 

třeba říct, že koncem roku 2015 JCDecaux neměl postaveno všech 250 billboardů, ale pouze 100. Na druhou stranu v polovině 

roku 2018 JCDecaux v Praze vlastnil a provozoval zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez reklamní 

plochy. 

Ale nyní zpátky k billboardům. Ty byly protlačeny i do historického centra města, a to i přesto, že tam podle vyhlášky o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTP) být nesmějí. Jeden billboard je na Malé Straně, 

dva na Hradčanech, pět na Novém Městě a jedenáct poutačů přibylo na Vinohradech. Několik billboardů bylo postaveno v 

oblastech se stavební uzávěrou, Magistrát schválil výjimku. S budováním billboardů bylo třeba spěchat. Zejména před volbami 

v roce 2010. Dodatek s JCDecaux totiž dává Magistrátu možnost mít na jedné straně billboardu svoji reklamu zadarmo. A tak 

bylo třeba ukázat voličům, jak se ODS o město dobře staralo. 

Praha, Nádražní ulice, duben 2010, foto Kverulant.org 

Plakáty ODS se na billboardy vrátily i před komunálními volbami v roce 2010. Trestní oznámení pro podezření, že ODS pro 

svou propagaci zneužila plochy určené pro nekomerční využití, bylo podáno, ale posléze odloženo. Tematické návrhy pro 

nekomerční využití vitrín schvaluje čtvrtletně městská rada. Po mnoho měsíců se na nich město prezentovalo groteskní 

kampaní: „Praha, město kultury“. Kverulant si myslí, že heslo „Praha, město billboardů“ odpovídá realitě více. 

https://www.kverulant.org/cases/praha-mesto-billboardu/
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Další billboardy stojí v těsné blízkosti nebo přímo uprostřed frekventovaných křižovatek, ve středních dělicích pásech 

komunikací nebo u výjezdů z rychlostních silnic. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou tyto nosiče velmi rizikové, 

neboť na kritických místech rozptylují pozornost řidičů, často dokonce některé značky či semafory zakrývají nebo jim tvoří 

„pozadí“. Někde dokonce zakrývají výhled řidiče na přechod pro chodce, na kterém svítí zelená jak chodcům, tak vozidlům, co 

přes něj jedou. 

Praha, křižovatka Českobrodská, Pod Táborem únor 2011, foto Kverulant.org 

„Dopravní psychologové“ ale mají na bezpečnost silničního provozu radikálně odlišný názor. Zvláště když jim billboardáři z 

JCDecaux dobře zaplatili. To se pak nerozpakovali vydávat hromadné „znalecké posudky“. Kverulant pochybuje, že PhDr. 

Brichová vůbec opustila moravské Slatinice, aby zkoumala pražské billboardy. To jí však nebránilo podepsat se pod dokument 

velmi pochybné úrovně: 

Podle Silničního zákona je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by mohlo 

snižovat viditelnost, rozpoznatelnost či účinnost dopravních značek a zařízení nebo rozptylovat pozornost účastníků provozu. 

Navíc by měly být všechny billboardy opatřeny svodidlem dle normy. Svodidla většinou chybí úplně nebo nejsou podle 

normy. Ale to Magistrátu nevadilo a v letech 2009 a 2010 vesele a rychle kolaudoval. Zákon, nezákon. Pak se však trend 

změnil. I díky Kverulantovi si městské části uvědomily, že dodatek mezi JCDecaux a Magistrátem pro ně není nikterak závazný, 

a začaly využívat zákonné možnosti, jak nové billboardy nepovolovat. JCDecaux tak měl koncem roku 2015 postaveno jen 100 

billboardů z celkového zamýšleného počtu ve výši 250 billboardů. 

Výše uvedené důvody pro nepovolování billboardů jsou však jen částí legislativního rámce pro stavbu billboardů. Komplexně 

se touto problematikou zabývá diplomová práce Radima Kostlivého. Kverulant ji zveřejňuje se souhlasem autora. Práce se 

zabývá především zřizováním reklamních zařízení v různé vzdálenosti od pozemních komunikací, a to s ohledem na kategorii 

dané komunikace, ochranné pásmo a lokalitu. Stěžejní část práce se věnuje povolovacímu procesu včetně popisu činnosti 

jednotlivých orgánů, s důrazem na postavení Policie ČR, a závaznost jejich stanovisek. Není opomenuta ani oblast 

nepovolených staveb reklamních zařízení. 

Kverulant se už od roku 2008 nehodlá smířit s existencí nemravného dodatku. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů. Kverulant si myslel, že dodatek, na kterém někdo vydělá skoro miliardu, nelze podle zákona 

podepsat bez výběrového řízení. Proto Kverulant podal první podnět ÚOHS a domáhal se zrušení celého dodatku. Po roce 

urgencí se však dočkal jen zamítnutí svého podání: 

Kverulant se však nevzdal a připravil podání k Evropské komisi. Podání, resp., stížnost na porušení zákona při podpisu dodatku 

mezi Magistrátem a JCDecaux odešla do Bruselu v říjnu 2012 a tam byla Evropskou komisí dlouho „projednávána“. Než byl 

Brusel se svým „zkoumáním“ hotov, změnil se v roce 2013 v ČR zákon, kterým se činnost ÚOHS řídí. Úřadu přibyly nové 

pravomoci, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“. Novela zakotvila pro všechny orgány veřejné správy zákaz narušit 

hospodářskou soutěž podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem. A přesně to se podle Kverulanta 

stalo. Dle tehdy nového § 22aa odst. 2 ZOHS mohl ÚOHS za správní delikt spáchaný orgánem veřejné správy ve smyslu 

citovaného ustanovení uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. A tak Kverulant nelenil a v dubnu 2013 podal na ÚOHS 

další, již druhé podání. Odpověď ÚOHS byla na poměry české kotliny blesková. ÚOHS přišel na to, že když už rozhoduje 

Brusel, oni mohou mlčet. V tom jsou čeští úředníci opravdu dobří. 

Bruselští byrokraté sice nebyli tak rychlí, ale za svými českými kolegy zase nezůstali pozadu v alibismu. Evropská komise po 

roce zkoumání zaslala Kverulantovi dopis, že to je vše MOŽNÁ OK, ale pokud NENÍ, musí to Kverulant Komisi znovu napsat. A 

když do měsíce nenapíše, že NENÍ, bude si Komise myslet, že si to Kverulant rozmyslel a svoji stížnost bere zpět. 

Kverulant to samozřejmě nevzdal a trval na vyřízení své stížnosti, ale ani to nakonec nepomohlo. V únoru 2014 Komise 

rozhodla, že se Kverulantovým podmětem zabývat nebude, protože je na první pohled jasné, že vše je v naprostém pořádku, a 

to proto, že to tvrdí posudek, který si Praha nechala zpracovat. 

Rok 2014 byl vůbec bohatý na události. Nejprve společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., opustila česká 

billboardová společnosti BigBoard a zůstal jen francouzský vlastník. Pak se v srpnu 2014 v Praze začaly ve velkém objevovat 

billboardy, které upozorňovaly na krajně nevýhodný dodatek smlouvy mezi Prahou s JCDecaux. Za kampaní proti JCDecaux 

stál její bývalý partner, v tu dobu však už jen její hlavní konkurent, největší česká billboardová společnost BigBoard. Kdo jiný 

by mohl lépe vědět, že městský mobiliář dodávaný Praze je opravdu předražen, než ten, kdo ho společně s francouzskou 

JCDecaux více než pět let dodával. 

BigBoard se dokonce rozhodl sdělit veřejnosti, kolikrát je dodávaný městský mobiliář předražen: 

Kampaň BigBoardu s ušlechtilým názvem „Pro lepší město“ pokračovala i na podzim roku 2015. BigBoard se snažil veřejnost 

přesvědčit, že městský mobiliář pro Prahu má být zainvestován a provozován soukromou společností, která by ho následně 
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financovala z příjmů z reklamy na mobiliáři. Je celkem evidentní, že hochům z BigBoardu nešlo o to, aby se Praha stala lepším 

městem. Kdyby to mysleli vážně, asi by museli z Prahy stáhnout stovky svých billboardů. BigBoardu šlo o to, aby v dodatku 

Magistrátem nahradil JCDecaux. Má-li však BigBoard hodně vydělat, princip musí zůstat stejný. A tím je parazitování na úkor 

veřejného rozpočtu a veřejného prostoru. Tyto veřejné statky nepatří ani BigBoardu, ani JCDecaux a ani pražským radním, ale 

nám všem. Zkušenosti ukazují, že tyto hodnoty je třeba chránit a přesně to Kverulant.org dělá. 

Ale BigBoard neútočil jen na konkurenci z JCDecaux. Terčem byly nové Pražské stavební předpisy (PSP). Tento prováděcí 

předpis ke stavebnímu zákonu upravuje obecné požadavky na využívání území a na výstavbu v hlavním městě. Součástí 

původně navržené normy byla i rozsáhlá regulace venkovní reklamy, a právě proto spustili „billboardáři“ kampaň s cílem PSP 

zrušit. To se jim sice nepodařilo, ale nakonec byla v květnu 2016 schválena taková verze stavebních předpisů, které pouze 

zajistí, že se pražská billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové lobby označit za 

úspěch. Významným pokrokem je pak možnost podle schválených PSP zcela zakázat reklamu prostřednictvím územních a 

regulačních plánů jednotlivých městských částí. 

BigBoard byl částečně úspěšný ve změně PSP ve svůj prospěch, ale jinou bitvu i díky Kverualntovi prohrál. Z pražských zábradlí 

zmizelo na jaře 2015 přes 370 jejich poutačů. Vedl k tomu rozsudek Městského soudu v Praze z ledna 2015. Ve sporu šlo o to, 

zda smlouva reklamní společnosti s technickou správou komunikací (TSK) vypršela, nebo stále platí. Město v roli žalobce 

argumentovalo tím, že smlouva byla uzavřena jen na dobu určitou a že vypršela už před dvěma lety. Odvolací soud mu dal za 

pravdu, stejně jako soud první instance. Prodlužování sporu ovšem umožnilo prodávat reklamní prostor na zábradlích až do 

jara 2015. Spor se týkal právě vyklizení ploch na zábradlích ve správě TSK, na něž BigBoard umisťoval svou reklamu přesto, že 

smlouva zanikla 28. února 2013. Tento fakt vedl TSK z popudu vedení města v čele s tehdejším primátorem Tomášem 

Hudečkem k tomu, aby smlouvu kromě žaloby navíc vypověděla. Výpověď po rozhodném datu se ovšem stala záminkou pro 

žalovanou stranu, BigBoard. Účinnost smlouvy byla navíc vázána na stanovisko silničního úřadu. Souhlas pro reklamu na 

zábradlí magistrátní odbor dopravních agend vydal v červnu 2013, čili čtyři měsíce po rozhodném datu. „ S ohledem na to, že 

smlouva zanikla ke dni 28. února 2013, nebylo možno ji v srpnu 2013 vypovědět,“ vysvětlila mluvčí Městského soudu v Praze 

Markéta Puci. TSK firmě pronajala BigBoardu zábradlí v roce 2008, v éře Pavla Béma (ODS), za velmi lukrativních 1,5 miliónu 

korun ročně. V podmínkách stálo, že rozměr jednoho poutače nesmí přesáhnout jeden metr čtvereční, mohlo jich však viset 

více za sebou. Profitoval z toho především nájemce, nikoli pronajímatel čili TSK. Soukromá firma tak během let pronájmu 

inkasovala nejspíše desítky miliónů korun. 

Nyní však zpět k dodatku smlouvy s firmou JCDecaux, Jak už bylo řečeno, Kverulant sice bitvu u Evropské komise prohrál, ale v 

roce 2013 se změnil zákon a ÚOHSu přibyla nová pravomoc, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“, a proto Kverulant v září 

2014 odeslal na ÚHOS již zmíněné druhé podání. Zprvu se zdálo, že tentokrát se jím ÚOHS bude konečně zabývat. Dokonce 

se zdálo, že ÚOHS to vezme z gruntu a bude se zabývat nejen dodatkem z roku 2008, ale celou smlouvou z roku 1994: 

Ale ani v červnu 2016 ještě nebylo o Kverulantově druhém podání na ÚOHS rozhodnuto. Proto se Kverulant.org rozhodl 

připravit a podat nové, již třetí podání. Kverulantovi právníci tentokrát zjistili, že Praha měla v roce 2008 postupovat podle 

koncesního zákona a vybrat provozovatele billboardů v koncesním řízení, které by dalo šanci i ostatním. Praha tak patrně 

mohla získat lepší cenu a lepší podmínky. 

Jen odborníci patrně vědí, že základní právní úpravu veřejného investování tvoří nejen zákon o veřejných zakázkách, ale také 

koncesní zákon. Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je 

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné 

zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to 

zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje 

umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě billboardů jsou těmito požitky peníze inkasované od 

zadavatelů reklamy. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. V 

případě billboardů je tímto rizikem nezískání dostatečného příjmu od inzerentů. Výstavba a provozování billboardů na 

městských pozemcích jsou tedy učebnicovým příkladem koncesní smlouvy. 

Bohužel Kverulant nebyl úspěšný ani se svým třetím podáním na ÚOHS. V lednu 2017 se dozvěděl, že opět nebyl úspěšný. 

Sdělení ÚOHS o výsledku šetření se dá shrnout takto: „Moc rádi bychom Kverulantovy podněty prošetřili, ale protože jsme 

roky, a to i přes Kverulantovi opakované stížnosti, nereagovali, tak nám mezitím nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil 

maximální dobu trestní odpovědnosti z 10 na 5 let a už se nedá nic dělat“ Kverulant si však nemyslí, že se nedá nic dělat a tak 

v únoru 2017 odeslal nové podání na ÚHOS. Tentokrát šlo o opatření proti nečinnosti, resp. stížnost proti způsobu vyřízení 

Kverulantova podnětu přímo u předsedy ÚOHS. Bohužel ani tentokrát nebyl úspěšný. Předseda úřadu Petr Rafaj mu v 

obsáhlém vyrozumění o vyřízení stížnosti na konci března oznámil, že jeho stížnosti nevyhovuje. 

Jak už bylo řečeno, smlouva mezi magistrátem JCDecaux končí v roce 2022. Kverulant v létě 2018 zjistil, že Praha se jí nechystá 

prodloužit a bude hledat novou firmu koncesním řízení. JCDecaux v Praze v roce 2018 vlastnil a provozoval zhruba 900 
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přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla od 

roku 2021 vlastnit všechny s tím, že 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro potřeby magistrátu. Příjmy z reklamy ze 

zbytku by šly soukromníkovi. Na oplátku by Praze podle návrhu platil 30 milionů korun ročně. To co na první pohled 

nevypadá, jako špatný návrh má hned dvě podstatné vady na kráse. První vadou je to, že Praha neodděluje pronájem 

billboardových ploch a starost o zastávky MHD do dvou samostatných soutěží. Okruh možných uchazečů by byl větší a tím by 

i výsledná cena mohla být lepší. Tou druhou, ale podstatně závažnější vadou je to, že návrh je ušit na míru jiné billboardové 

firmě, společnosti BigBoard. Autorem návrhu podmínek koncesionářského řízení je Ivo Mates, který několik let používal 

zdarma vůz Volvo XC60 patřící právě firmě BigBoard. 

Kverulant na úředníka i na korupčníky z BigBoardu podal trestní oznámení. Po půl roce vyšetřování bohužel Policie Kverulanta 

informovala, že se jí nepodařilo prokázat, že úředník Ivo Mates přijal úplatek a věc odložila. Kverulantův boj proti korupci a 

proto billboardové lobby nekončí. Pomozte nám zastavit korupci a billboardovou lobby jakkoliv malým z a to však 

pravidelným finančním darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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84. Dejme LED Billboardy k ledu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 12. 4. 2022, 7:45 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/dejme-led-billboardy-k-ledu/ 

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou 

vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich 

počtů. Díky němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. 

Kverulantův boj proti vizuálnímu smogu však nekončí. Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům alespoň 

symbolickým darem. 

foto © Kverulant.org 

Nuselský most 

V únoru 2021 začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant.org to považuje úspěšné 

završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu. 

Tento billboard stál dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy. 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 již od svého vzniku usiloval o jeho 

odstranění. V závěru roku 2019 o Kverulantově boji natočili redaktoři ČT samostatný pořad: 

Media před koncem roku 2021 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 obrátil dle zákona o 

svobodném přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu počátkem roku 2021 

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. 

Pražské stavební předpisy 

Kverulant.org v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout 

podobného úspěchu i ve městech, a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze 

byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových 

billboardů. 

Změna legislativy 

Přes dílčí úspěchy však stále není vyhráno a proto Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie 

souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla 

by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto 

změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Taková změna by totiž znamenala konec velké většiny LED billboardů. Nejen že by 

nebyla povolována nová taková zařízení, ale postupně by vymizely i dříve povolené blikající obrazovky. V ČR totiž lze povolit 

billboard vždy jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pokud není povolení prodlouženo, stává se takový billboard 

nelegální. Jistě, poučený čtenář namítne, že i odstraňování nelegálního billboardu často vázne, a bude mít pravdu. Ale 

provozovat nelegální billboard je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a dříve nebo později bude muset skončit, zvlášť když 

o to s kverulantskou vytrvalostí usiluje nejen Kverurulant.org. 

Radlická ulice 

https://www.kverulant.org/cases/dejme-led-billboardy-k-ledu/
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Když je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit Vodafone. Než svoje LED obrazovky v roce 2016 prodal, hyzdil Prahu několik 

let. Od té doby hyzdí Prahu agresivní reklamou na pronajatých obrazovkách, jako je ta v Radlické ulici u hned u dvou 

základních škol na Praze 5. 

V roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány postaven velký 

billboard. Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, tedy LED billboard. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa 

jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřující do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje 

pozornost řidičů, a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale 

Stavební úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj odpor 

ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma 

základními školami. 

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně 

na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v létě 2019 stále v provozu. 

Kverulant zjistil, že mu Stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět prodloužil stavební povolení na dalších pět 

let. Tedy až do 31. 10. 2022. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení povolení požádali až po vypršení 

povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o odstranění stavby. Prodloužení stavebního povelení také 

ignorovalo platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě 

je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a 

neobtěžoval se stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout 

v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutí o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si nedovede jeho 

jednání vysvětlit jinak než korupcí a proto na úředníka Štrobla podal trestní oznámení. 

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení a tak nadřízený 

Pražský magistrát její odvolání zamítl. Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení povolení billboardu tolik vad, že 

zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí 

se billboardáři odvolali a ve věci rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo 

rozhodnutí magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Kverulant se mýlil. MMR rozhodnutí 

pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že magistrát nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. 

Příslušné správní řízení totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se magistrát dozvěděl o tom, že byl 

nejspíš porušen zákon. V důsledku lemplovství magistrátních úředníků tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstane 

na svém místě nejméně do 31 října 2022. Kverulant natočil o celé kauze krátkou reportáž s názvem ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD: 

Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard 

však nebyl odstraněn, ale došlo jen překrytí LED obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál 

bude usilovat o odstranění této černé stavby. 

V Holešovičkách 

Dalším místem, kde se Kverulant angažoval byla frekventovaná ulice V Holešovičkách. Stavební úřad Prahy 8 tam totiž v roce 

2008 povolil na 10 let stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho LED občané bydlící v této 

oblasti usedavě protestovali, ale stavební úřad jejich námitky dlouho ignoroval. Zvláště ostudné bylo, že městská část 

vyměnila zájem svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasovala 

od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro 

lidi sdružující více než 600 členů zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl 

Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel za pronájem pozemků inkasovala až do roku 2019, 

kdy billboardům končilo stavební povolení. Praha 8 to odmítla, měla s billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až 

do roku 2029. 

V Holešovičkách 18. únor 2020, foto Kverulant.org 

Billboardy sice byly povoleny jako stavba dočasná do konce roku 2019, ale na konci ledna 2020 byly stále ještě v provozu a 

tak Kverulant dle zákona o svobodném přístupu k informacím zeptal, jak je možné, že oba v lednu již nelegální billboardy stále 

ještě obtěžují široké okolí a zda Stavební úřad Prahy 8 již zahájil řízení o odstranění staveb. 

Kverulantův zájem o nelegální billboard přiměl úředníky urychleně konat. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a zjistil, že 

LED billboard je stále v provozu. Po zjištění této skutečnosti stavební úřad rozhodl dne 2 února 2020 podle ust. § 134 odst. 5 

zákona č. 183/2006 stavebního zákona o zákazu užívání stavby. Současně také zahájil řízení o odstranění stavby. Přesto, ani po 

dvou letech, tedy v únoru 2022 nebylo LED billboardy a ani jeho menší soused odstraněn. Proto spolek Holešovičky pro lidi 

znovu vyzval Prahu 8 k jejímu odstranění. Skutečné odstranění této stavby je důležité zejména proto, že dokud stojí, mohl by jí 

někdo zase zapnout. 
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Magistrála Praha 8 

Na Praze 8 ještě zůstaneme. Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již od roku 2011 porušuje platná pravidla. Tím 

nejkřiklavějším je zákaz umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně. Navíc je rozhodnutím Magistrátu obrazovka 

nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto ji Praha 8 neodstranila, ani se o to nepokusila. Stejně tak Praha 8 

nevypověděla billboardářům nájemní smlouvu, kterým si za velmi výhodných podmínek od Prahy 8 pronajímají pozemek pod 

tímto billboardem. Kverulant.org si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí a proto v dubnu 2022 na starostu Prahy 8, 

Ondřeje Grose podal trestní oznámení. Právě on byl totiž podepsán pod smluvním dodatkem, který stanovuje pronájem 

městského pozemku pod billboardem na 30 let za směšnou cenu 6 500 korun měsíčně. 

Praha 8 Magistrála Těšnov, fotokoláž Kverulant 

Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je 

citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící 

kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které 

z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího 

velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a 

jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m 2 

plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti 

historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do 

centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard 

je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu 

práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který 

lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ 

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný 

papír. 

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu 

umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů. Již 

v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna 

spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky. 

Prodlužování stavebního povolení pro LED billboard 

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale 

Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce 

roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu 

stavební povolení z 13 října 2020 zrušil. Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, 

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. 

LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala 

rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, 

proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po 

pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v 

dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu 

do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání 

odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost 

prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025. 

Nevypověditelná smlouva? 

Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. 

Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu neurčitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě 

uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen 

nepatrně a to na 306 000 korun ročně. To je ovšem cena za pronájem tří ploch pro billboardy. Za ten na Těšnově u magistrály 

dostává městská část Praha 8 jen 78 000 Kč ročně, to je 6 500 korun měsíčně. Podle údajů Technické správy komunikací tudy 

denně projede v průměru 142 tisíc aut. Pod tímto ostudným dodatkem je podepsán i současný starosta Prahy 8, Ondřej Gros z 

ODS. Gros je zastupitelem na Praze 8 již od 1998. 
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Praha 8 však tuto smlouvu nevypověděla a ani se o to nepokusila, přestože jí k tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Prý je to 

proto, že „předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy pouze z rozhodnutí městské části Praha 8 či 

bez uvedení důvodu.“ 

Kverulant tomu zdůvodnění naprosto nevěří. Možností, jak by mohla Praha 8 smlouvu s billboardáři ukončit, je jistě celá řada. 

Smlouvu je možné ukončit například proto, že nájemce zjevně nedodržuje „ bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy 

a další zvláštní právní předpisy, včetně předpisů chránících životní prostředí (zejména též ust. příslušných obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce, tj. Hl. města Prahy), v platných zněních.“ či proto, že „pokud nebyla vydána veškerá povolení 

příslušných správních úřadů k umístění a provozování reklamního zařízení, není nájemce oprávněn instalovat, ani provozovat 

uvedené reklamní zařízení na předmětu nájmu.“ 

Trestní oznámení 

Benevolenci, s jakou Praha 8 postupuje proti billboardům, si Kverulant nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Proto na politiky z 

Prahy 8 podal v dubnu 2022 trestní oznámení. V Praze 8 tehdy vládla menšinová koalice ODS-Spojené síly pro Prahu 8 

(TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS). Právě ten Gros, 

který v roce 2009 uzavřel s billboardáři dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. 

Dopravní police považuje LED billboardy za nejnebezpečnější 

Nejen Kverulant, nejen obyvatelé Prahy, ale i plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád 

billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně 

nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a 

pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně 

účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice 

nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy 

vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“ 

Kverulant může potvrdit, že policie opravdu jen málokdy vydá souhlasné stanovisko se stavbou nového billboardu. Ale i to se 

úředníci naučili obejít, zejména ti z pražského magistrátu. Policii pošlou k posouzení několik desítek žádostí najednou, aby se 

k nim policisté nestihli ve sjednané lhůtě vyjádřit. V případě zamítnutí pak žádost opakují tak dlouho, dokud opět nezapadne 

mezi nevyřízené položky. A když není žádost o nový billboard policií v zákonné lhůtě zamítnuta, je podle zákona povolena. 

Ani Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České 

astronomické společnosti billboardům nefandí: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED 

billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze 

v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu 

místo tmy na dobrý spánek a samozřejmě nám to velmi vadí.“ 

Jižní spojka 

Hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru stojí u Jižní spojky. 

foto © Kverulant.org 

Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká 

doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec 

nejnebezpečnější billboardy v Praze. A chtít po kamioňácích, aby ani očkem nezavadili o nahou ženu na blikajícím billboardu, 

není spravedlivé. 

Ani povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. Zda tato 

benevolence oprávněné úřední osoby Ing. arch. Petra Fišera byla billboardáři odměněna nějakou finanční částkou, Kverulant s 

jistou neví, ale pracuje s touto hypotézou. Nejprve stavební odbor Prahy 4 provedl kontrolní prohlídku LED billboardů a zjistil, 

že elektrické přípojky k oběma stavbám byly postaveny načerno, a zahájil řízení o odstranění stavby. To však po několika 

měsících zastavil. 

Podle Kverulantova názoru porušují LED obrazovky hned 3 právní předpisy najednou: zákon o pozemních komunikacích, 

vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a silniční zákon. Proto Kverulant podal 

podnět k přezkoumání územního souhlasu. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 jí příslušný úřad zamítl. 

Kverulant se však nevzdává hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu s odkazem na ustanovení § 127 odst. 

1 občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval 

jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 

světlem. 
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Po roce a půl rozhodl prvoinstanční soud, že není kompetentní rozhodnout, a odkázal Kverulanta na ministerstvo dopravy 

jako na jediný orgán, který může rozhodnout. Ministerstvo dopravy však odmítlo svou pravomoc k rozhodnutí v Kverulantově 

sporu a poukázalo na to, že v předložené věci se jedná o užívání místní komunikace, kde je příslušným silniční správní úřad, v 

tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. Silniční úřady však poskytují ochranu obecnému užívání pozemních 

komunikací z moci úřední, nemohou tedy vést řízení o návrhu žalobce. Nakonec byl na Nejvyšším správním soudu zřízen 

zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2. 

Po roce a dvou měsících příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl a Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 zamítl. Podle 

soudu totiž LED billboardy totiž již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Kverulant podal obratem 

proti zamítavému rozsudku odvolání. Kverulant ve svém odvolání uvedl, že soud nerozhodoval dle zákona a zcela a bez 

jakýchkoli pochybností svým nesprávným a následně zrušeným procesním rozhodnutím nejen poškodil práva žalobce, neboť 

mu neposkytl jím požadovanou ochranu jeho práv, ale současně i tímto svým postupem vytvořil faktickou a právní výhodu 

pro žalovaného, který bezpochyby v rámci své procesní obrany převedl obtěžující LED obrazovku na třetí osobu, přičemž nic 

nebrání tomu, aby uvedený postup byl v rámci procesní obrany dále využit jakoukoli další osobou a tak aby se jakákoli osoba 

vlastnící a užívající dotčenou obtěžující LED obrazovku stala procesně právně nepostižitelnou, neboť vždy může uvést na svoji 

obranu, že již nadále není pasivně legitimována, ačkoli případně pasivně legitimována ke dni podání žaloby mohla být. Soud, 

který jako jediný měl znalost o tom, že mělo údajně dojit ke změně vlastnického práva k obtěžující LED obrazovce, měl 

rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 OSŘ a pokud by si soud nebyl jist otázkou procesního 

nástupnictví, což žalobce považuje za málo pravděpodobné, neboť soud má znát právo, tak alespoň měl poučit žalobce o 

možnosti navrhnout změnu v osobě žalovaného ve smyslu ustanovení § 92 OSŘ. Bohužel Kverulant v dubnu 2017 tento 

odvolací soud prohrál. 

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce a 31. března 2020 vypršelo 

povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále 

obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění 

staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. 

Po roce od vydání zákazu billboardy používat, v dubnu 2021 byly billboardy stále v provozu. Proto Kverulant chtěl po Praze 

vysvětlení jak to možné. Chtěl také vědět, co Praha 4 udělala proto, aby byl nelegální LED billboardy konečně odstraněn a zda 

úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout. Praha 4 neudělala naprosto 

nic. Billboardy neodstranila. Řízení o odstranění stavby ani po roce zdaleka nedokončil a billbordářům za provozování 

nelegálního billboardu nedal jedinou pokutu. Kverulant má za to, že důvodem je buď lemplovství nebo ještě spíše korupce. 

Na Praha 4 vládla v roce 2020 a 2021 kolice z ANO 2011, ODS a TOP 09. Starostkou byla zvolena Irena Michalcová (ANO). 

Prvním místostarostou byl Zdeněk Kovářík (ODS), místostarosty jsou Michal Hroza (TOP 09) a Josef Svoboda (STAN/KDU-ČSL). 

Uvolněnými členy rady byli Tomáš Hrdinka (ANO 2011) a Jaroslav Míth (ODS). Neuvolněnými členy rady byli zvoleni Jan 

Hušbauer (ANO 2011), Patrik Opa (ODS) a Filip Vácha (TOP 09). 

Jak už bylo řečeno i po více než roce od vydání zákazu billboardy používat, byly tyto nelegální billboardy stále v provozu. Ještě 

v květnu 2021 na nich inzerovalo i Arcibiskupství pražské. Inzerce neustala ani když Kverulant arcibiskupství na nelegálnost 

billboardů 5. května upozornil. 

foto Kverulant.org 

Nelegální LED billboardy na jižní spojce provozuje společnost Plus Production Prague, s.r.o. Tato společnost provozuje ty 

nejagresivnější LED billboardy nejen v Praze. Zde je seznam jejich ploch. 

Plus Production provozuje i vůbec největší LED billboard v ČR. Tato plocha má rozměr 16m x 9 m a je umístěna na příjezdu po 

D1 směrem od Brna na úrovni stanice metra Kačerov. Široké okolí obtěžuje světelným smogem nepřetržitě celý den a podle 

údajů billboardů odvádí denně pozornost od řízení u 130 000 řidičů. 

Hloubětín 

Podobně byli kverulanti na Praze 9. Když položili tamnímu městskému úřadu dotaz dle zákona o poskytování informací, zda 

někdo vůbec povolil velký LED billboard v těsné blízkosti frekventované křižovatky Poděbradská, Průmyslová, Kbelská, čekalo 

jej velké překvapení. Velký LED billboard byl postaven načerno. Ještě větší překvapení přišlo o několik měsíců později. Praha 9 

místo toho, aby černou stavbu dodatečně legalizovala, LED billboard zcela odstranila. 

foto © Kverulant.org 

Jak již bylo uvedeno, jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. V 

případě závaznosti policejního stanoviska by už nebyly povolovány téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost 
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na silnicích. Proto Kverulant sepsal s ostatními odpírači LED billboardů v září 2012 výzvu pro ministerstvo dopravy, aby tuto 

změnu do zákona zavedlo a LED billboardy zakázalo zákonem. Na základě výzvy byla tehdy sestavena pracovní skupina, která 

navrhla omezení světelných reklamních zařízení. Klíčovým opatřením byl návrh, aby bylo napříště stanovisko policie k povolení 

stavby nového billboardu považováno za závazné. Po mnoha dopisech vyměněných s mnoha ministry zbyl po čtyřech letech z 

ministerské pracovní skupiny na přípravu legislativního omezení reklamy nejasný příslib možné novelizace stavebního zákona. 

Tam se však ustanovení, které ztížilo povolování nových billboardů, nakonec nedostalo. 

Kverulant však svůj boj nevzdává ani po několika letech, a tak v dubnu 2017 znovu vyzval ministra dopravy, vnitra a ministryni 

pro místní rozvoj, aby už konečně začali situaci řešit. Z oslovených ministrů odpověděl jen ministr dopravy Dan Ťok. Ten 

Kverulantovi v květnu 2017 napsal, že děkuje za podmět, ale nyní mají na ministerstvu plné ruce práce s chystaným 

odstraňováním billboardů od dálnic a silnic I. třídy. 

Brno 

Jak již bylo uvedeno, policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To, že stavební úřady tato 

stanoviska ignorují, je však častou praxí. Dva příklady za všechny. V lednu 2016 požádala úřednice stavebního úřadu městské 

části Brno-střed Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené 

ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Z toho je vidět, že podle policistů zamýšlená 

stavba odporuje zákonu o silničním provozu hned v několika bodech. Stavební úřad Brno-střed však nesouhlas policie zcela 

ignoroval. Úředníci v březnu 2016 vydali územní souhlas se stavbou obou nosičů. Více v Kverulantově reportáži z dubna 2017: 

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému 

reklamnímu smogu. Kverulant v listopadu 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je 

vybízí, aby konečně vyčistili Prahu nejen LED billboardového smogu. Podrobnosti naleznete v kauze ODSTRAŇME Z PRAHY 

BILLBOARDOVÝ SMOG. 

Anketa 

Kverulantovi se již před lety podařilo prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy. A jaký je váš názor na 

billboardy ve městě? 

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města? 

Jsem rozhodně pro rozšíření zákazu 

1 380 (66 %) 

Jsem spíše pro rozšíření zákazu 

248 (12 %) 

Jsem spíše proti rozšíření zákazu 

196 (9 %) 

Jsem rozhodně proti rozšíření zákazu 

253 (12 %) 

Autor: Vojtěch Razima 
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85. Příživník na koronavirové krizi i na ukrajinské válce 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 13. 4. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce/ 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a ukrajinské tragédii alespoň symbolickým darem. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Foto: Kverulant.org 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

střelu často nezastaví a ta se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do neprůstřelných vest se proto 

používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, se Günsberger snaží vyvolat 

tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. Více již v 

reportáži Kristiny Cirokové ze Seznam Zprávy. 

Trestný čin podvod 

https://www.kverulant.org/cases/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce/
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Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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Odkaz: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-

podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-119.html 

Přihlásit přes DS 

Upozornění: 

Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. 

Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace 

zde. 

nacházíte se zde 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc březen 2022 

13.4.2022 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc březen 2022 

Dotaz: 

Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Tímto žádám v zastoupení mého klienta dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující 

informace: 

1) Sdělení jmen osob, které se účastnily 123. jednání Přezkumné komise pro projektová opatření PRV (dále jen „Přezkumná 

komise“) 

2) Které z těchto osob byly v době 123. zasedání Přezkumné komise jejími členy a které ze zúčastněných osob jejími členy 

nebyly a z jakého důvodu se účastnily tohoto zasedání. 

3) Žádám jmenovitě u každé z osob, které se účastnily 123. jednání Přezkumné komise uvést, jaké je jejich postavení k 

Ministerstvu zemědělství České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a dalším statním, veřejným či jiným 

institucím, případně zda se jedná o osoby soukromé, nezávislé apod. (např. odborníci v dané oblasti, právníci apod.). Dále 

žádám o sdělení, které z těchto osob jsou úřední osoby dle správního řádu. 

4) Můj klient (v postavení navrhovatele) byl informován dopisem Odboru ŘO PRV ze dne 12. 3. 2020, č.j. 5373/2020-

MZE14112, označeným jako „Posouzení administrace projektu žadatele z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

– V30 s.r.o. (reg. č. 16/002/06110/453/001054)“ o posouzení jeho žádosti o přezkum Přezkumnou komisí pro projektová 

opatření PRV, a to dle Pravidel, kap. 12 Postupy pro odvolání a další postupy při neplnění podmínek Pravidel. Věc byla 

posouzena Přezkumnou komisí na jejím 123. jednání. 

Tímto současně žádáme o poskytnutí všech podkladů, na jejichž základě účastníci jednání posuzovali případ mého klienta, a 

dále o poskytnutí úplného zápisu z tohoto jednání v částech, které se jakkoliv týkají mého klienta, tedy výše uvedeného 

žadatele, včetně uvedení, jak hlasovaly konkrétní osoby o jeho návrhu, kolik bylo pro, kolik proti, kdo se zdržel hlasování. 

5) Žádám o sdělení, jakým konkrétním způsobem probíhá jednání a hlasování Přezkumné komise o jednotlivých žádostech, 

zda má každý člen Přezkumné komise k dispozici veškeré podklady týkající se posuzovaných případů a v jakém časovém 

období, dále zda se členové seznamují s podklady předem či až na místě samém, popřípadě zda některá osoba připravuje 

návrh na vydání rozhodnutí (stanoviska) a hlasuje se tak přímo o tomto návrhu. V případě, že návrh rozhodnutí je předkládán 

tímto způsobem, žádám o sdělení, která osoba takto učinila v případě mého klienta. 

https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-119.html
https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-119.html
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6) Žádám o sdělení, jak dlouho trvalo 123. jednání Přezkumné komise, kolik případů (bodů) bylo řešeno, jak dlouho trvalo 

projednání návrhu mého klienta. 

7) Žádám o sdělení, zda se k výsledku jednání v části týkající se mého klienta výslovně vyjádřil ministr a pokud ano, žádám o 

předání přesného znění tohoto vyjádření a dále o sdělení, proč takové vyjádření nebylo předáno mému klientovi. 

8) Přezkumná komise je poradní orgán ministra a není oprávněna činit jakékoliv úkony vůči třetím osobám. Její výstupy tak 

představují pouze podklad pro rozhodování ministra. Vzhledem k tomu, že vazba vedení ministerstva k Přezkumné komisi je 

zajištěna tím, že ministr je pravidelně informován o činnosti Přezkumné komise a o všech závažných skutečnostech, které se 

systémově týkají implementace PRV nebo mají zásadní dopad na činnost MZe či SZIF, byl ministr informován i o tomto 

případu. Žádám o sdělení, na základě jakého zmocnění zaslal Ing. J.T. v zastoupení ministra mému klientovi písemnost 

č.j.5373/2020-MZE-14112 datovanou 12.3.2020 a z jakého důvodu neuvedl, že jedná jménem ministra. 

9) V přiložené odpovědi na žádost o poskytnutí informace (pátý dotaz, nečíslováno) je uvedeno v posledním odstavci: " K 

poslednímu bodu Vaší žádosti uvádím, že Přezkumná komise představuje poradní a konzultační orgán Sekce přímých plateb a 

rozvoje venkova." 

Pravidla ve znění dle č.j. 6612/2016-MZE-14113 výslovně stanoví v části 12. písmeno e) že poradním orgánem ministra je 

Přezkumná komise. Přezkumná komise byla zřízena rozhodnutím ministra jako jeho poradní orgán a není tedy poradním 

orgánem jiné složky ministerstva. Jednotlivé veřejně uváděné informace a znění právně závazných dokumentů jsou tak ve 

zjevném rozporu, proto žádám o poskytnutí úplného statutu a jednacího řádu Přezkumné komise, včetně všech změn a 

dodatků a všech souvisejících rozhodnutí ministra. 

Odpověď: 

Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“ nebo „MZe“) byla dne 8. března 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„informační zákon“), kterou jste podal v zastoupení společnosti V30 s.r.o. (dále také jen „ žadatel “). Žádost se týkala 

Přezkumné komise pro projektová opatření Programu rozvoje venkova. 

K Vámi požadované dokumentaci v souladu s § 4a odst. 3 informačního zákona sděluji, že vzhledem k jejich rozsahu nejsou 

přílohou tohoto dopisu zasílány písemnosti, které má žadatel k dispozici, a to z veřejně dostupných rejstříků (např. výpisy z 

obchodního rejstříku), dále dokumenty, které byly ministerstvu žadatelem poskytnuty, nebo žadatel je jejich původcem (např. 

faktury), či jsou žadateli dostupné z informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu – Portál farmáře (např. 

formulář Žádosti o dotaci). Rozpis poskytnuté dokumentace je uveden níže u konkrétních bodů Vaší žádosti. 

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluji následující. 

K bodům 1, 2 a 3 žádosti sděluji jména osob, které se účastnily 123. jednání Přezkumné komise pro projektová opatření 

Programu rozvoje venkova (také jen „PK“), spolu s informací, zda byly tyto osoby členy PK, či se jednání zúčastnily jako hosté, 

v tom případě také z jakého důvodu. Ke každé osobě dále sděluji (s platností ke dni 21. února 2020, tedy k datu 123. jednání 

PK), zda a v jakém vztahu jsou dané osoby k ministerstvu, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (také jen „SZIF“), 

případně k jiným institucím/organizacím. U každé osoby dále sděluji, zda se jedná o úřední osobu. 

Ing. J. T.– místopředseda (člen) PK, zaměstnanec MZe, úřední osoba 

Ing. A. P. – člen PK, zaměstnanec MZe, úřední osoba 

Ing. J. S. – člen PK, člen Antibyrokratické komise Mze, úřední osoba 

Mgr. J. Š.– člen PK, zaměstnanec MZe, úřední osoba 

Mgr. P. B.– člen PK, zaměstnanec MZe, úřední osoba 

Mgr. T. K. – člen PK, zaměstnanec SZIF, úřední osoba 

Ing. K. A. – člen PK, zaměstnanec SZIF, úřední osoba 

JUDr. R. P. – jmenovaný zástupce člena PK (účasten jako host), zaměstnanec MZe, úřední osoba 

Ing. M. A. – jmenovaný zástupce člena PK (účasten jako host), zaměstnanec SZIF, úřední osoba 

Ing. J. H. – host, zaměstnanec SZIF, úřední osoba 

Ing. V. S. – host, zaměstnanec SZIF, úřední osoba 

Mgr. N. M. – tajemnice PK, zaměstnanec MZe, úřední osoba 
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K důvodu přítomnosti osob, které nehlasovaly ve věci, sděluji, že tajemnice PK organizačně zajišťuje průběh jednání, ostatní 

osoby byly přítomny, jelikož projednávaná agenda přímo souvisí s výkonem jejich činnosti v instituci, kterou zastupují. Hosté 

se účastní jednání PK pravidelně. 

K bodu 4 žádosti sděluji, že podkladem pro projednání případu žadatele byla předložená žádost o přezkum PK a Návrh na 

zahájení sporného řízení podle §141 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. ledna 2020 vč. 

příloh, a to: 

Žádost o dotaci – verze: podaná 

Hlášení o změnách č. 1 v rámci PRV 2014 – 2020 

Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách č. 1 v rámci PRV 2014 – 2020 č.j. SZIF/2019/0003264 ze dne 3. 1. 2019 

Hlášení o změnách č. 2 v rámci PRV 2014 – 2020 

Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách č. 2 v rámci PRV 2014 – 2020 č.j. SZIF/2019/0159704 ze dne 22. 2. 2019 

Námitka nicotnosti rozhodnutí a nezákonnosti postupu ze dne 26. 2. 2019 

Dohoda ze dne 8. 3. 2017 k ŽOD reg. č. 16/002/06110/453/001054 

Protokol o kontrole č. 0100051681 (KFRP) č.j. SZIF/2019/0642938 ze dne 1. 11. 2019 

Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v Protokolu o kontrole č. 0100051681 č.j. SZIF/2019/0642938 ze dne 

14.11.2019 

Sdělení SZIF - prodloužení lhůty pro řešení námitek č.j. SZIF/2019/0716441 ze dne 13. 12. 2019 

Reakce SZIF na námitky společnosti V30 s.r.o. k Protokolu o kontrole č. 0100051681 č.j. SZIF/2020/0013714 ze dne 10. 1. 2020 

Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci v rámci PRV č.j. SZIF/2020/0015279 ze dne 13. 1. 2020 

a dále následující podklady pro jednání (zaslány přílohou tohoto dopisu): 

Souhrn případu pro PK 

Přehled propojení společností V30 s.r.o. a JTM2014 k.s. 

Členové PK měli dále k dispozici následující podklady dostupné žadateli z veřejných rejstříků, IS SZIF (Portál farmáře) nebo již 

byly poskytnuty žadatelem v souvislosti s administrací Žádosti o dotaci, konkrétně: 

Žádost o dotaci - verze: aktuální z IS SZIF 

Výpisy z obchodního rejstříku společností V30 s.r.o. (IČO 271 69 871), JTM2014 k.s. (IČO 034 58 067), AG Skořenice, akciová 

společnost (IČO 601 12 450) 

Faktury předložené žadatelem k ŽOP (č. VF-180012, VF-180017, VF-170012, VF-160007) – koupě jalovic od společnosti 

JTM2014 k.s. 

Faktura č. VF-170012 ze dne 1. 3. 2017 (prodej 8 ks jalovic) 

Smlouva o koupi části závodu ze dne 28. 11. 2014 mezi žadatelem a společností JTM2014 k.s. 

Přílohou tohoto dopisu je dále zasílán úplný zápis ze 123. jednání PK, a to s vyjmutím informací netýkajících se projednání 

případu žadatele, ze kterého je zřejmý způsob hlasování hlasujících členů PK. 

K bodu 5 žádosti sděluji, že činnost a organizace jednání PK, postup a způsob hlasování (způsob přijímání stanoviska) jsou 

zakotveny v čl. 6 a 7 Statutu a jednacího řádu PK, přičemž v době konání 123. jednání PK byla aktuálně platná verze č. 12 ze 7. 

května 2019. 

V souladu s uvedenými články jednacího řádu PK proběhlo i předmětné jednání PK, a to následovně. Pozvánkou předsedy PK 

Ing. Pavla Sekáče Ph.D., náměstka pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, ze dne 14. února 2020, 

vypravenou téhož dne, bylo oznámeno, že jednání proběhne dne 21. února 2020 v 9 hodin v budově ministerstva. Zároveň s 

pozvánkou, tedy týden před jednáním PK, byly zaslány i kompletní podklady k projednání jednotlivých případů (konkrétně 

uvedeny k bodu 4 žádosti). Součástí těchto podkladů nebyl návrh výsledného stanoviska PK. Výsledné stanovisko PK k 

případu vzešlo z jednání PK. Do zápisu bylo na základě stanoviska PK formulováno tajemnicí PK. Po proběhlém 

připomínkovém řízení členů PK k návrhu zápisu (k případu žadatele nebyly vzneseny připomínky) byl zápis schválen 

předsedou PK. 
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K bodu 6 žádosti sděluji, že na 123. jednání PK bylo projednáno celkem 26 případů, případ žadatele byl projednán jako 10. v 

pořadí. Doba trvání jednání a doba projednání konkrétních případů není evidována. 

K bodu 7 žádosti sděluji, že pan ministr k výsledku 123. jednání PK ve věci případu žadatele nezaujal oficiální stanovisko. 

K bodu 8 žádosti sděluji, že písemnost č.j. 5373/2020-MZE-14112 ze dne 12. března 2020 nebyla zaslána ministrem 

zemědělství v zastoupení. Podle čl. 3 Statutu a jednacího řádu PK je PK příslušná k posouzení žádostí o přezkum a jiných 

podnětů předložených žadatelem/příjemcem dotace, přičemž písemnost č.j. 5373/2020-MZE-14112 ze dne 12. března 2020 

informovala o závěrech jednání PK. 

K bodu 9 žádosti sděluji, že přílohou tohoto dopisu jsou poskytnuty všechny schválené a platné verze Statutu a jednacího 

řádu PK, a to do dne vypracování odpovědi na Vaši žádost. 

(Přílohy: 1. Souhrn případu pro PK; 2. Přehled propojení společností V30 s.r.o. a JTM2014 k.s.; 3. Výtah zápisu ze 123. jednání 

PK; 4. Statuty a jednací řády PK) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení odpovědí na níže uvedené dotazy. 

1. Jaké jsou současné náklady na zajištění krmiva pro koně ve středisku Slatiňany? Žádám o rozčlenění dle jednotlivých 

nákladových položek. 

2. Má být připravovaný projekt „Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu“ využíván i pro koně ustájené jinde než přímo ve 

Slatiňanech? Pokud ano, tak pro která další místa má být skladování určeno? 

3. Pro jaký celkový počet koní má být projekt „Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu“ využíván? V případě, že se nejedná 

pouze o koně ustájené přímo ve Slatiňanech žádám o rozčlenění dle jednotlivých míst ustájení. 

4. Jaká jsou konkrétní rizika v případě skladování krmiva pro koně u soukromých subjektů? 

5. Jak bude řešeno technologické zlepšení současného skladování v případě, že stavba připravovaného projektu nebude 

povolena? 

6. Jak je řešeno zásobování obilím v lokalitě Kladruby nad Labem? 

7. Ve věci Smlouvy od dílo na kompletní zhotovení, dodávku a montáž mačkací linky obilovin ze dne 22. 2. 2019 žádám o 

sdělení: 

a. Jaká je kapacita dodaných sil? 

b. Je tato kapacita využívána v kompletním rozsahu? 

c. Jaká je ekonomická návratnost této investice? 

d. Pro které provozy společnosti je toto zařízení užíváno? 

8. Ve věci Kupní smlouvy č. 1740/2021 (KS 293/2021) ze dne 22. 10. 2021 žádám o sdělení: 

a. Jedná o oves z vlastní produkce povinného subjektu? 

b. Jaký byl důvod uzavření této smlouvy? 

9. Ve věci Kupní smlouvy č. 30/2022 (KS 15/2022) ze dne 28. 1. 2022 žádám o sdělení, jaký byl důvod uzavření této smlouvy? 

Odpověď: 

K Vaší žádosti ze dne 11. března 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, Vám k jednotlivým otázkám zasílám níže uvedené odpovědi: 

1/ Jaké jsou současné náklady na zajištění krmiva pro koně ve středisku Slatiňany? Žádám o rozčlenění dle jednotlivých 

nákladových položek. 

Podle podkladů dodaných z Národního hřebčína Kladruby nad Labem se jedná 

o částku ve výši 1 428 841,49 Kč, z toho jsou minerální doplňky ve výši 417 922,66 Kč, oves krmný ve výši 135 239,50 Kč a 

ječmen krmný ve výši 126 770,63 Kč. Zbylou část tvoří objemná krmiva. 
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2/ Má být připravovaný projekt „Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu“ využíván i pro koně ustájené jinde než přímo ve 

Slatiňanech? Pokud ano, tak pro která další místa má být skladování určeno? 

Projekt bude využíván pro koně Národního hřebčína Kladruby nad Labem a pro koně ustájené ve střediscích v Heřmanově 

Městci, Slatiňanech a Slavicích. 

3/ Pro jaký celkový počet koní má být projekt „Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu“ využíván? V případě, že se nejedná 

pouze o koně ustájené přímo ve Slatiňanech, žádám o rozčlenění dle jednotlivých míst ustájení. 

Viz odpověď otázka č. 2, projekt bude využíván pro koně ustájené v Kladrubech nad Labem, Heřmanově Městci, Slatiňanech a 

ve Slavicích. Celkem se jedná o cca 300 koní. 

4/ Jaká jsou konkrétní rizika v případě skladování krmiva pro koně u soukromých subjektů? 

Státní příspěvková organizace se musí chovat jako řádný hospodář, proto v případě činností, ve kterých je soběstačná, by 

neměla využívat cenově nákladnějších outsourcingových služeb. Riziko je i v zachování kvality vlastního obilí, kdy národní 

hřebčín neovlivní skladovací podmínky u dodavatele ani jinou možnou manipulaci s vlastní úrodou. 

5/ Jak bude řešeno technologické zlepšení současného skladování v případě, že stavba připravovaného projektu nebude 

povolena? 

Prozatím nedošlo k pravomocnému zamítnutí stavebního povolení. Ve chvíli, kdy se tak stane, bude národní hřebčín hledat 

jiná řešení. 

6/ Jak je řešeno zásobování obilím v lokalitě Kladruby nad Labem? 

Hřebčín v Kladrubech nad Labem disponuje dvěma novými skladovacími sily. 

7/ Ve věci Smlouvy od dílo na kompletní zhotovení, dodávku a montáž mačkací linky obilovin ze dne 22. 2. 2019 žádám o 

sdělení: 

a) Jaká je kapacita dodaných sil? 

22 m3 a 44 m3 

b) Je tato kapacita využívána v kompletním rozsahu? 

Ano, kapacita je využita. Každý druhý měsíc probíhá závoz. 

c) Jaká je ekonomická návratnost této investice? 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je zřízen jako státní příspěvková organizace a jednou z jejích hlavních činností je 

uchovávání plemene starokladrubského koně jako součásti národní kulturní památky. Tato činnost sama o sobě není z 

podstaty věci zisková, protože úkolem NHK není vytvářet zisk, ale poskytnout a zajistit v maximální míře péči o plemeno 

starokladrubského koně. V této souvislosti byl tedy především vyhodnocován přínos stavby pro chov a výcvik 

starokladrubských koní. 

d) Pro které provozy společnosti je toto zařízení užíváno? 

Zařízení je užíváno pro cca 300 koní ustájených v Kladrubech nad Labem 

a blízkém okolí, tj. ve střediscích na Františkově, v Josefově či v Borku. 

8/ Ve věci Kupní smlouvy č. 1740/2021 (KS 293/2021) ze dne 22. 10. 2021 žádám o sdělení: 

Jedná se o oves z vlastní produkce povinného subjektu? 

Nejde o vlastní produkci, jedná se o oves dodaný pachtýřem na základě uzavřené smlouvy o pachtu zemědělské půdy. 

Jaký byl důvod uzavření této smlouvy? 

Národní hřebčín nedisponuje v Kladrubech nad Labem posklizňovou linkou pro bezprostřední naskladnění obilí do sil. Před 

naskladněním musí být obilí zbaveno nečistot, a proto byla uzavřena tato smlouva o prodeji obilí. 

9 / Ve věci Kupní smlouvy č. 30/2022 (KS 15/2022) ze dne 28. 1. 2022 žádám o sdělení, jaký byl důvod uzavření této smlouvy? 

Tato smlouva souvisí se smlouvou z bodu 8/. Tentokrát se jedná o nákup obilí. Protože národní hřebčín nedisponuje v 

Kladrubech nad Labem posklizňovou linkou, uzavřel smlouvu s dodavatelem, který mu na jejím základě průběžně a podle 

aktuální potřeby naskladňuje do sil již vyčištěný oves. 
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Dotaz: 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí seznamu poradců 

současného ministra zemědělství a to ve formátu: Jméno poradce – zaměření – počátek spolupráce – výše honoráře – smluvní 

vztah (HPP, externě...) 

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě prostřednictvím datové schránky. 

Za vyřízení předem děkuji. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti ze dne 12. března 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve které žádáte o informace o poradcích pana ministra ve formátu „ Jméno poradce – zaměření – počátek 

spolupráce – výše honoráře – smluvní vztah (HPP, externě...)“, Vám v příloze zasílám tabulku s dostupnými údaji. 

Pro upřesnění uvádím, že s výjimkou dvou poradců doposud nebylo v některých případech přikročeno k uzavření dohod o 

provedení práce či dohod o pracovní činnosti s poradci. K tomuto doplňuji, že letos nebyla vyplacena žádná odměna za 

činnost poradců. 

(Příloha: Tabulka.pdf) 

Dotaz: 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – hospodaření v rybářském revíru Hostačovka č. 1.: 451017 

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací z evidence o hospodaření v rybářském revíru Hostačovka č. 1.: 451017 za období 

pěti let zpětně, tedy v letech od 2016 do 2020. 

Předmětem dotazu jsou údaje o množství a skladbě ulovených ryb v jednotlivých letech, a údaje o zarybňování v jednotlivých 

letech, tedy zda a jak byl revír v těchto letech zarybněn. 

Jedná se o tabulky uvedené v příloze č. 1 tabulka A, prováděcí vyhlášky k provedení zákona č. 99/2004 Sb., zákona o rybářství. 

Odpověď: 

Ministerstvu zemědělství byla dne 15. března 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnutí informací z evidencí o 

hospodaření v rybářském revíru Hostačovka 1 za období pěti let zpětně, tedy v letech od 2016 do 2020. 

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám požadovaný výpis z evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v 

rybářském revíru Hostačovka 1 – evidenční číslo 451 017 za dané období. 

(Přílohy: 1. za rok 2016; 2. za rok 2017; 3. za rok 2018; 4. za rok 2019; 5. za rok 2020) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na prosazování 

veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a 

hospodárných principů při správě státu a územních samospráv. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo zemědělství, (dále jen „povinný“) 

o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 

2018, 2019, 2020 a 2021 

Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé 

roky. 

Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky. 
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Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky na následují stránce: 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") obdrželo žádost obecně prospěšné společnosti Kverulant.org o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem 

žádosti je sdělení informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které ministerstvo užívalo v letech 2017, 

2018, 2019, 2020 a 2021. 

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám požadované informace, které obsahují údaje o kancelářských budovách ve vlastnictví 

České republiky, se kterými je ministerstvo příslušné hospodařit nebo které užívalo, dále pak o užívané ploše, počtech 

zaměstnanců, pronájmu a dále údaje o dodavatelích a celkových finančních nákladech vynakládaných za prováděný úklid 

užívané plochy. Informace jsou poskytnuty ve formátu Vámi předložené tabulky. 

Poukazuji na to, že na rozdíl od některých organizačních složek státu a státních organizací, které užívají nebytové prostory v 

nestátních objektech nebo objektech spravovaných jinými rezorty, je ministerstvo přímo příslušné hospodařit téměř se všemi 

budovami uvedenými v seznamu a v souladu s příslušnými dislokačními rozhodnutími poskytuje v těchto budovách nebytové 

prostory k užívání dalším státním institucím. V objektech současně naplňuje snahu zohledňovat v nejvyšší možné hospodárné 

fungování budov jako tzv. „zelených domů“, ve kterých jsou pro odbornou i obecnou zemědělskou veřejnost na jednom místě 

přístupná veškerá kontaktní místa související s resortem zemědělství a venkova. Na předkládaná data je nutné pohlížet též s 

ohledem na ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů, který ukládá v zájmu hospodárného užívání majetku státu příslušnému správci povinnost ostatní dočasně 

nepotřebný majetek přenechat za obecných podmínek do užívání soukromých právnických nebo fyzických osob. V tomto 

smyslu zajišťuje ministerstvo ve spravovaných objektech pro tyto osoby většinu služeb včetně úklidu. Rozsah ministerstvem 

zajišťovaných úklidových služeb pro jednotlivé subjekty je vždy předmětem individuálních smluvních ujednání, která spolu s 

dalšími službami tvoří součást komplexního ekonomického celku. Náklady za poskytované služby jsou následně v souladu s 

platnými ujednáními jednotlivým uživatelům a nájemcům přeúčtovávány dle poměru skutečně užívané a celkové plochy 

budovy. 

(Přílohy: 1. Tabulka - sdělení dle zákona č.106 - úklid 2017-2021) 

Dotaz: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o přesné zodpovězení následující 

dotazů: 

1. Jaká je současná potravinová soběstačnost České Republiky? Resp. na kolik dní pokrývají státní rezervy zásoby potravin pro 

obyvatelstvo? 

2. V jakém dokumentu je uveden aktuální stav potravinové soběstačnosti ČR včetně plánované vize na budoucnost? 

3. Co se rozumí potravinovou soběstačností státu, resp. existuje seznam konkrétních potravin? 

4. Kolik procent celkové zemědělské půdy ČR patří zahraničním subjektům? 

5. Je nějakým způsobem v zákonech ČR ukotvena ochrana zemědělského půdního fondu ČR před možností jeho úplného 

vykoupení zahraničními subjekty? 

6. Uvažovalo někdy či uvažuje Ministerstvo zemědělství o projektu plošné výstavby bioplynových stanic? 

7. Jaká je aktuální procentuální využitelnost vytříděného plastu, papíru, skla, kovu a bioodpadu v rámci možností ČR? Resp. 

kolik procent ze zmíněných surovin dokáže ČR opětovně za rok využít? 

Odpověď: 

Podáním ze dne 17. března 2022 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o přesné zodpovězení následujících dotazů: 

„1. Jaká je současná potravinová soběstačnost České Republiky? Resp. na kolik dní pokrývají státní rezervy zásoby potravin pro 

obyvatelstvo? 
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2. V jakém dokumentu je uveden aktuální stav potravinové soběstačnosti ČR včetně plánované vize na budoucnost? 

3. Co se rozumí potravinovou soběstačností státu, resp. existuje seznam konkrétních potravin? 

4. Kolik procent celkové zemědělské půdy ČR patří zahraničním subjektům? 

5. Je nějakým způsobem v zákonech ČR ukotvena ochrana zemědělského půdního fondu ČR před možností jeho úplného 

vykoupení zahraničními subjekty? 

6. Uvažovalo někdy či uvažuje Ministerstvo zemědělství o projektu plošné výstavby bioplynových stanic? 

7. Jaká je aktuální procentuální využitelnost vytříděného plastu, papíru, skla, kovu a bioodpadu v rámci možností ČR? Resp. 

kolik procent ze zmíněných surovin dokáže ČR opětovně za rok využít?“. 

K výše uvedeným dotazům sděluji následující: 

Ad 1. a 3. Stav potravinové soběstačnosti u vybraných komodit lze pravidelně sledovat na stránkách Českého statistického 

úřadu (dále jen „ČSÚ). 

Potravinová soběstačnost je v podstatě schopnost státu za běžné situace vyprodukovat dostatek základních potravin. 

Potravinová soběstačnost aneb soběstačnost ve výrobě potravin je vyjádřena podílem tuzemské výroby a tuzemské spotřeby. 

Publikované údaje ČSÚ jsou vypočteny z podílu výroby na obyvatele a spotřeby na obyvatele pro jednotlivé položky, 

převedeno na procenta. 

ČR má dlouhodobě více než 100% soběstačnost ve výrobě pšenice, mléka, hovězího masa a cukru. Posílit chceme 

soběstačnost především v ovoci a zelenině, v živočišné výrobě - u prasat a drůbeže. Zároveň ale musíme zvýšit také 

zpracování potravin, aby se od nás nevyvážely základní suroviny a nedovážely produkty s vyšší přidanou hodnotou. 

V roce 2020 byla Česká republika soběstačná ve výrobě hovězího a telecího masa (105,0 %), mléka a mléčných výrobků v 

hodnotě mléka (116,7 %) a cukru (134,7 %). V ostatních kalkulovaných položkách jsme soběstačnosti nedosáhli a byli jsme 

závislí na jejich dovozu. Závislost na dovozu potravin se prohlubuje od vstupu České republiky do Evropské unie, respektive na 

volný unijní trh, a to i u komodit charakteristických pro naše zemědělství. 

Soběstačnost ve výrobě vepřového masa se snížila z 94,5 % v roce 2003 na 43,2 % v roce 2020, ve výrobě drůbežího masa z 

92,0 % na 59,8 %, másla ze 126,6 % na 71,6 %, jablek ze 100,2 % na 79,9 %, zelí ze 77,5 % na 56,7 %. Obecně nejnižší 

soběstačnosti dosahujeme u zeleniny, například v roce 2020 u rajčat byla soběstačnost pouze 16,6 %. Příkladem komodit, 

které mají ve statistice pohybu zboží přes hranice kladné saldo v surovinách a záporné ve výrobcích, jsou: pšenice x pšeničná 

mouka nebo mléko x sýry. 

Položky hmotných rezerv, jejich seznam a objem, tj. i počet dní je utajovanou informací podle zákona č. 415/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací. 

Ad 2. Informace ohledně potravinové soběstačnosti jsou uvedeny v rezortních strategiích, odborných publikacích, koncepcích 

- zelená zpráva, situační zprávy, Strategie rezortu MZe. 

Nicméně hmotné rezervy se vytvářejí podle dokumentu „Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění 

bezpečnosti České republiky na dané období“, který schvaluje vláda ČR ve spolupráci se zainteresovanými rezorty a SSHR. 

Plán se zpracovává na dvouleté období. 

Ad 4. Ministerstvo neeviduje strukturu vlastníků zemědělské půdy, disponuje pouze databázemi uživatelů půdy, které však o 

vlastnictví půdy nijak nevypovídají. Doporučuji Vám obrátit se na Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Ad 5. V současné době není stanovena žádná regulace omezující prodej půdy zahraničním osobám. Pro bližší vysvětlení 

uvádím, že původně bylo nabývání tuzemských nemovitostí omezeno v § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Toto 

ustanovení § 17 devizového zákona bylo zrušeno zákonem č. 206/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

S účinností této novely byla zrušena zákonná omezení nabývání jakýchkoliv tuzemských nemovitostí cizozemci. Celý devizový 

zákon byl zrušen zákonem č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového 

hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Jinak ochrana zemědělského půdního fondu náleží podle zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, do gesce Ministerstva životního prostředí. 

Ad 6. Ministerstvo neuvažovalo a ani neuvažuje o projektu plošné výstavby bioplynových stanic (dále jen „BPS“). Do roku 2016 

ministerstvo poskytovalo investiční podporu na výstavbu BPS, která byla komplementární s provozní podporou elektřiny a 
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tepla z bioplynu podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon č. 165/2012 Sb.“). V současnosti v ČR funguje více než 420 BPS, které zpracovávají energetickou biomasu nebo 

biologicky rozložitelné odpady. Od 1. ledna 2022 je účinná komplexní novela zákona č. 165/2012 Sb., která mimo jiné zavádí 

provozní podporu biometanu. Biometan se vyrábí separací (upgradem) metanu z bioplynu, je chemickým ekvivalentem 

zemního plynu a může být využíván stejně jako zemní plyn. Podmínkou pro poskytnutí provozní podpory biometanu, elektřiny 

i tepla je splnění kritérií udržitelnosti, která jsou definována ve směrnici EU 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie, v 

zákoně č. 165/2012 Sb. a jeho prováděcích předpisech, které jsou připravovány. Pro nové BPS je podmínkou také splnění 

povinných úspor skleníkových plynů oproti využití fosilních paliv. Více informací naleznete např. na stránkách České 

bioplynové asociace ( www.czba.cz ) a Sdružení pro biomasu CZ Biom ( www.biom.cz ), se kterými ministerstvo spolupracuje. 

Ad 7. Tyto údaje ministerstvo neeviduje a ani mu nevyplývá žádná povinnost je evidovat. Využití odpadů a druhotných surovin 

náleží do gesce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Za ministerstvo lze pouze sdělit, že 

vytříděný biologicky rozložitelný komunální odpad je prakticky stoprocentně využitelný v ZEVO (zařízení na využití odpadu), v 

kompostárnách k výrobě kompostu nebo v BPS k výrobě bioplynu. Komposty a digestát z BPS jsou v případě, že neobsahují 

nežádoucí příměsi, využívány jako hnojivo. 

Dotaz: 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Tímto zdvořile žádám Váš úřad o sdělení odpovědí na následující otázky: 

1) Zda je zvažována a v jakém rozsahu v souvislosti s posledními událostmi na Ukrajině regulace vývozu potravinářských 

plodin, zejména potom pšenice? 

2) Zda má ministerstvo k dispozici podklady o množství zasmluvněného prodeje pšenice z budoucí úrody 2022? 

3) Jakým způsobem plánuje MZE zajistit potravinovou bezpečnost ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji: 

1. K dotazu č. 1 

Cílená opatření pro vývoz potravinářských plodin, zejména potom pšenice, nejsou ze strany ČR zvažována, neboť oblast 

vývozu těchto plodin je regulována Evropskou unií. Trh s uvedenými komoditami v ČR, stejně tak jako v ostatních členských 

státech, je jednotným trhem společným v EU, na kterém platí stejná pravidla obchodu bez omezení. Společný trh je obecně 

vymezen Smlouvou o fungování Evropské unie, v příslušných aktech sekundárního unijního práva a dalších pramenech. ČR tak 

nemůže vystupovat proti pravidlům, která jsou platná pro všechny státy Evropské unie. Regulace vývozu ze strany členského 

státu by byla významným zásahem narušujícím obchod na jednotném trhu EU a byla by porušením primárního práva EU. 

2. K dotazu č. 2 

Podklady o množství nasmlouvaného prodeje pšenice z budoucí úrody 2022 Ministerstvo zemědělství nemá k dispozici. 

3. K dotazu č. 3 

V ČR ani v EU v souvislosti s válkou na Ukrajině není v současnosti zjevný předpoklad nedostatku potravin. Ministerstvo 

zemědělství dlouhodobě finančně podporuje modernizaci výrobních podniků v oblasti potravinářského průmyslu. V České 

republice máme dostatečné zpracovatelské kapacity pro zajištění základních potravin, a to i při zvýšené poptávce po 

vybraných potravinách. Také produkce klíčových zemědělských komodit je dlouhodobě ze strany státu podporována. V oblasti 

zemědělských vstupů pro potravinářský průmysl je Česká republika schopna pokrýt potřeby buď vlastní produkcí 

zemědělských komodit (obilí, mléko, hovězí maso, olejniny), případně je dovézt v rámci volného trhu EU. Obdobně je tomu i v 

ostatních zemích EU. Negativní vliv na produkci potravin má spíše zvyšování cen energií, pohonných hmot, ceny práce a ceny 

zemědělských komodit, které se časem promítnou do některých prodejních cen výrobků pro spotřebitele. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace 

Žádám o informace dle zákona č.106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím a to: 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné roku 2020. 

Příjemce vodného a stočného: Královéhradecká provozní, a.s. (IČO 274 61 211) 
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Oblast: Hradec Králové 

Autor: Milena Sedláčková 
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https://echo24.cz/ 

Rusko dostává z Iráku s pomocí Íránců vojenské vybavení pro boje na Ukrajině včetně granátometů a protitankových střel. 

Napsal to dnes s odvoláním na blízkovýchodní tajné služby britský list The Guardian. 

Dodávky obsahují kromě granátometů a protitankových střel i brazilský raketový odpalovací systém. Teherán daroval Rusku v 

Íránu vyráběnou mobilní raketovou jednotku Bávar-373 podobnou ruskému raketovému systému S-300, sdělil zdroj, který 

pomáhal organizovat převoz. 

Podle listu The Guardian svědčí využívání nelegální sítě k přesunu zbraní o dramatické změně ruské strategie. Protiruské 

sankce Moskvu nutí spoléhat na Írán jako na spojence v Sýrii. Tento vývoj má významné důsledky na trasy a objem 

nelegálního obchodování se zbraněmi. 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Příživník na koronavirové krizi i na ukrajinské válce 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a ukrajinské tragédii alespoň symbolickým darem. 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

https://www.nejvic-info.cz/zpravy-bez-cenzury-13-04-2022/
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Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta projde skrz nebo se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do 

neprůstřelných vest se proto používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, 

se Günsberger snaží vyvolat tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Prosba o podporu 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Bidenova ekonomicko-státnická politika 

EB 

Americký prezident Joe Biden při své nedávné cestě do Varšavy prohlásil, že sankce, které jeho vláda uplatňuje vůči Rusku, 

mají „sílu způsobit škody, které se vyrovnají vojenské moci“. 

Nazval to „novým druhem ekonomicko-státnické politiky“. Takové sankce nejsou žádnou novinkou, i když míra jejich užívání 

je. Deutchova komise pro boj proti šíření zbraní hromadného ničení již v červenci 1999 uvedla, že mezi širokou škálu 

dostupných ekonomických pák patří nejen obchodní sankce, ale také přístup na americké kapitálové trhy a k americkým 

technologiím, finanční pomoc a vliv v mezinárodních finančních organizacích. 

K této „ekonomické válce“ je třeba přistupovat stejně sofistikovaně a plánovaně jako k vojenským možnostem, sdělila komise. 

Češi, kteří jsou zklamaní, že v jejich zemi nebude americká vojenská základna, mohou hledat útočiště pod mocným americkým 

finančním deštníkem tím, že podpoří dolar. Jeho pozice přední světové rezervní měny bude kolísat podle toho, jak se bude 

vyvíjet válka, ale vítězství Ukrajiny bude také vítězstvím dolaru a Bidenovy ekonomicko-státnické politiky. 

Autor: Martin Marcikán 
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EKONOMIKA 

V USA priznali, že ruskú ekonomiku zničiť nedokázali 

https://sk.news-front.info/2022/04/12/ 

Americký novinár Bradley Blankenship v článku pre „Global Times“ uviedol, že je nemožné deglobalizovať svetovú ekonomiku. 

Informuje o tom denník „Izvestija“ . 

Americký prezident Joe Biden na úsvite nových sankcií kričal, že premenia ruskú národnú menu na odpadky. Nedokázal však 

predvídať možnosti ruskej ekonomiky, podporovanej energetickými zdrojmi, ktoré potrebuje značná časť sveta. 

Blankenship navyše poznamenal, že Západ zjavne nedokázal triezvo posúdiť svoju silu v tomto boji. Teraz ich autori trpia viac 

protiruskými obmedzeniami ako samotné Rusko. 

Inflácia dolára zvaľovaná na Putina 

https://sk.news-front.info/2022/04/12/ 

Objavila sa štatistika rastu cien v USA za marec. 

Inflácia dolára naďalej láme nové rekordy: v marci dosiahla 8,5%, čo je najviac od roku 1981. Hlavnú úlohu zohral rast cien 

potravín a pohonných hmôt — počas roku bidenizmu sa ich ceny na americkom trhu výrazne zvýšili. 

Je príznačné, ako sa Biely dom deň pred zverejnením správy začal ospravedlňovať rekordnou infláciou. Jen Psaki nástojila, že 

za všetko môže Rusko. A nazvala to „Putinov cenový rast“ , ktorý sa za posledný mesiac stal obľúbenou frázou tímu Bidena. 

Vraj všetci, čo sú nespokojní s rastúcimi cenami nech prečkajú dôsledky ukrajinskej krízy. Biely dom pritom tradične zamlčiava 

svoju úlohu pri zvyšovaní inflácie, kde sa dôležitým faktorom stali sankčné vojny na komoditných trhoch. 

Ekonomická síla Ukrajiny klesla na polovinu 

http://casopisargument.cz/ 

Podle odhadů Světové banky se v důsledku ruské agresivní války sníží v letošním roce ekonomický výkon Ukrajiny téměř o 

polovinu. HDP se podle prognózy propadne oproti předchozímu roku přibližně o 45 %. 

Organizace však upozornila, že „rozsah hospodářského kolapsu“ bude záviset na „délce a intenzitě války“ . Ještě v lednu, tedy 

před vypuknutím války na konci února, Světová banka ve své prognóze očekávala pro Ukrajinu hospodářský růst kolem tří 

procent. 

„Domácí poptávka se hroutí, podniky se zavírají,“ řekla viceprezidentka Světové banky pro Evropu a Střední Asii Anna 

Bjerdeová. 

„Přibližně 50 % ukrajinského exportu se dříve přepravovalo přes Černé moře, což je nyní samozřejmě stěží možné,“ dodala 

Bjerdeová. 

„Navíc se bojuje hlavně v regionech, které vytvářejí polovinu ukrajinského HDP.“ 

Ruská vláda se snaží zmírnit dopady sankcí 

http://casopisargument.cz/ 

https://pravdive.eu/news/3354/zpravy-bez-cenzury-13-04-2022
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Podle ruského premiéra se práce vlády soustředí na pět oblastí. Patří k nim podpora podnikání, dostatečné dodávky zboží na 

trh nebo sociální podpora. 

Ruská vláda určila pět krátkodobých priorit, kterými se členové kabinetu v posledních týdnech zabývali, aby minimalizovali 

škody způsobené sankcemi. K hlavním oblastem zájmu vlády patřilo 

zajištění nepřetržitého provozu podniků, 

rozšíření svobody podnikání v zemi, 

sociální podpora zranitelných částí společnosti, 

dostatek zboží na trhu a 

odvětvová opatření na podporu podnikání, 

zaznělo v projevu ruského premiéra Michaila Mišustina před Státní Dumou. Mišustin se věnoval konkrétním krokům, které 

vláda v reakci na krizi připravila. 

VÝCHODNÍ EVROPA 

Putin slíbil Lukašenkovi kosmonauta. A další integraci obou zemí 

https://echo24.cz/ 

„Jsem přesvědčen, že v nynější situaci, kdy západní země rozpoutaly proti Rusku a Bělorusku totální sankční válku, je důležité 

upevňovat naši integraci v rámci svazového soustátí. V tom jsme (s Lukašenkem) solidární,“ prohlásil. 

„Budeme dále čelit jakýmkoliv pokusům brzdit rozvoj našich zemí či uměle je izolovat od globální ekonomiky,“ dodal. 

Putin poznamenal, že Rusové, Ukrajinci a Bělorusové jsou „trojjediný“ národ. „Osobně to nerozlišujeme, kde končí Bělorusko, 

kde Rusko. Ačkoliv to v dnešní době zní zvláštně, vždy jsme byli trojjediný národ,“ řekl Putin. 

Ruský prezident po setkání rovněž prohlásil, že ruské hospodářství i finanční systém stojí „pevně na obou nohou“ a že 

ekonomický „blitzkrieg“ (blesková válka) západních zemí selhal. 

UKRAJINA 

Večerný brífing ruského ministerstva obrany 12. apríla 2022 

https://sk.news-front.info/2022/04/12/ 

Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, o jej priebehu za dnešok 

informoval generálmajor Igor Konašenkov. 

Pri obci Popasnaja v Luganskej oblasti zaútočili ruské delostrelecké jednotky na šesť opevnení 24. ukrajinskej samostatnej 

mechanizovanej brigády. V dôsledku útoku bolo zlikvidovaných vyše 120 ukrajinských vojakov, jedenásť obrnených vozidiel a 

štrnásť ďalších vozidiel. 

Operačno-taktické letectvo ruských vzdušných a kozmických síl zasiahlo 38 vojenských objektov Ukrajiny. Medzi nimi: 

muničný sklad Toškovka v Luganskej oblasti, ako aj 

8 miest koncentrácie ukrajinskej vojenskej techniky v obciach Glazunovka, Pjatigorsk a Prišib v Charkovskej oblasti. 

Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili vo vzduchu dve bezpilotné lietadlá nad mestami Očakov a Nikolajev. 

Ranný brífing ruského ministerstva obrany 13. apríla 2022 

https://sk.news-front.info/2022/04/13/ 

Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. O posledných udalostiach 

informoval generálmajor Igor Konašenkov. 

Vysoko presné námorné a vzdušné rakety v oblasti obcí Sadovoje a Čudnov v noci zničili dva veľké sklady raketových a 

delostreleckých zbraní ukrajinských jednotiek. Na vojenskom letisku Mirgorod boli zničené aj štyri ukrajinské vrtuľníky — dva 

Mi-24 a dva Mi-8. 

Operačno-taktické letectvo ruských vzdušných a kozmických síl zasiahlo 46 vojenských objektov Ukrajiny. Medzi nimi boli: 

dve veliteľské stanovištia a radarová stanica v oblasti Borovoje, 
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dva raketové systémy s viacnásobným štartom, ako aj 

štyri miesta koncentrácie ukrajinskej vojenskej techniky v oblastiach Borovoje a Peski-Radkovskoje. 

Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili vo vzduchu nad obcou Afanasievka dve bezpilotné lietadlá. 

Tisíc mariňáků ozbrojených sil Ukrajiny se vzdalo v Mariupolu 

https://rusvesna.su/news/ 

Tisíc mariňáků ozbrojených sil Ukrajiny se vzdalo vnitřním jednotkám Ministerstva vnitra DLR v Mariupolu. To se stalo 

odpoledne, ale teprve nyní je povoleno hlásit informace. 

Voenkor Alexander Sladkov zveřejnil záběry kapitulované ukrajinské armády. 

“300 zraněných, 90 neschopných samostatného pohybu. 

Zdravých lidí může být více než 800. Pokud vše skončí podle plánu, obrana organizovaná Ozbrojenými silami Ukrajiny v 

železárnách a ocelárnách Iljič padne. To je výsledek společné práce bezpečnostních sil a zvláštních služeb v Mariupolu. Pak 

Azovstal zůstává s nacisty,” komentoval. 

Nový velitel Speciální vojenské operace Ruské armády na Ukrajině a bývalý velitel ruských vojsk v Sýrii se ujal funkce! Ukrajina 

přijde o celou svoji armádu v kotli na Donbasu, pokud se těchto 100 000 vojáků nevzdá! 

https://aeronet.news/ 

Generál Alexander Dvornikov byl dosazen Vladimirem Putinem do čela operace, aby “Ukrajinskou otázku” vyřešil a ukončil 

stejně jako v Sýrii! Ukrajina odstoupila od předběžných dohod z Istanbulu a podle ruského prezidenta je vyjednávání s 

Kyjevem znovu ve slepé uličce! Londýn podle informací napíná veškeré síly, aby Kyjev nepodepsal příměří s Moskvou! 

V Moskvě se začaly dít velké změny a všechno nasvědčuje tomu, že Kreml chce válku na Ukrajině rozhodnout za použití 

metod a taktiky ze Sýrie. Vladimir Putin totiž odvolal dosavadní velení Speciální vojenské operace na Ukrajině a do jejího čela 

dosadil bývalého velitele ruských vojsk v Sýrii, generála Alexandera Dvornikova, kterého západní tajné služby označují za 

“Řezníka ze Sýrie” kvůli jeho taktice plošného bombardování skladů nastrčených neziskovek (USAID, Global inititative) v Sýrii s 

minimálním kontaktem s nepřítelem. 

Byl to právě on, kdo zavedl v Sýrii bombardování zásobovacích skladů mezinárodních neziskovek, které pod rouškou 

humanitární pomoci sloužily jako sklady dodávek zbraní pro ISIL od americké CIA a od Pentagonu. 

A právě včera proběhla první tisková konference generálního štábu DLR v Doněcku, kde už velitel místní domobrany oznámil 

podrobnosti. Na této tiskovce poprvé oficiálně zaznělo, že Ruská armáda je připravena vyhladit 100 000 ukrajinských vojáků v 

kotli na Donbasu, pokud se nevzdají. 

ASIE 

Asia Times: Rusko smeruje do ázijsko-pacifického regiónu 

https://sk.news-front.info/2022/04/13/ 

Aby sa znížili dopady západných sankcií, Rusko sa snaží zvýšiť investície a prílev turistov do Thajska a ďalších spojeneckých 

štátov v ázijsko-pacifickej oblasti (APR), ako aj zvýšiť predaj svojich zbraní. 

Napísala hongkonská spoločensko-politická online publikácia „Asia Times“ . 

Thajsko zvlášť podporuje Rusko, pričom oba štáty plánujú v júli osláviť 125. výročie nadviazania diplomatických vzťahov, píše 

sa v článku. 

Thajsko, ktoré má štatút hlavného spojenca USA mimo NATO, 28. februára odmietlo vyhovieť neobvykle silnej verejnej 

požiadavke 25 európskych veľvyslancov v Bangkoku, ktorí vyzvali vládu krajiny, aby odsúdila kroky Ruska. 

Významná je skutočnosť, že „spojenie medzi Ruskom a Thajskom je obzvlášť cenné tak pre pravicových rojalistov vládnucich v 

krajine, ako aj pre ostatných, keďže sa začalo nadväzovaním osobných väzieb medzi vtedajšími siamskými a ruskými 

vládnucimi domami v čase panovania Alexandra III“ . 

RUSKÁ FEDERACE 

Zbraně pro Rusko na íránské stezce. Nelegální zbrojařský obchod má novou trasu 

https://echo24.cz/ 
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Rusko dostává z Iráku s pomocí Íránců vojenské vybavení pro boje na Ukrajině včetně granátometů a protitankových střel. 

Napsal to dnes s odvoláním na blízkovýchodní tajné služby britský list The Guardian. 

Dodávky obsahují kromě granátometů a protitankových střel i brazilský raketový odpalovací systém. Teherán daroval Rusku v 

Íránu vyráběnou mobilní raketovou jednotku Bávar-373 podobnou ruskému raketovému systému S-300, sdělil zdroj, který 

pomáhal organizovat převoz. 

Podle listu The Guardian svědčí využívání nelegální sítě k přesunu zbraní o dramatické změně ruské strategie. Protiruské 

sankce Moskvu nutí spoléhat na Írán jako na spojence v Sýrii. Tento vývoj má významné důsledky na trasy a objem 

nelegálního obchodování se zbraněmi. 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Příživník na koronavirové krizi i na ukrajinské válce 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a ukrajinské tragédii alespoň symbolickým darem. 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu . 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají . 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta projde skrz nebo se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do 

neprůstřelných vest se proto používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, 

se Günsberger snaží vyvolat tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 
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e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Prosba o podporu Oceňte Kverulantův boj proti parazitům a začněte jej podporovat jakkoliv malým, zato pravidelným 

příspěvkem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Bidenova ekonomicko-státnická politika 

EB 

Americký prezident Joe Biden při své nedávné cestě do Varšavy prohlásil, že sankce, které jeho vláda uplatňuje vůči Rusku, 

mají „sílu způsobit škody, které se vyrovnají vojenské moci“ . 

Nazval to „novým druhem ekonomicko-státnické politiky“ . Takové sankce nejsou žádnou novinkou, i když míra jejich užívání 

je. Deutchova komise pro boj proti šíření zbraní hromadného ničení již v červenci 1999 uvedla, že mezi širokou škálu 

dostupných ekonomických pák patří nejen obchodní sankce, ale také přístup na americké kapitálové trhy a k americkým 

technologiím, finanční pomoc a vliv v mezinárodních finančních organizacích. 

K této „ekonomické válce“ je třeba přistupovat stejně sofistikovaně a plánovaně jako k vojenským možnostem, sdělila komise. 

Češi, kteří jsou zklamaní, že v jejich zemi nebude americká vojenská základna, mohou hledat útočiště pod mocným americkým 

finančním deštníkem tím, že podpoří dolar. Jeho pozice přední světové rezervní měny bude kolísat podle toho, jak se bude 

vyvíjet válka, ale vítězství Ukrajiny bude také vítězstvím dolaru a Bidenovy ekonomicko-státnické politiky. 

Článek Zprávy bez cenzury 13.04.2022 se nejdříve objevil na NEZÁVISLÉ MEDIÁLNÍ ZPRÁVY . 
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89. Příživník na koronavirové krizi i na ukrajinské válce 
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Sdílet článek: 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta projde skrz nebo se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do 

neprůstřelných vest se proto používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, 

se Günsberger snaží vyvolat tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. 

Trestný čin podvod 

https://svobodny-svet.cz/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce/
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Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Vojtěch Razima 

( 2 votes, average: 5,00 out of 10) 

Loading... 

Počet přečtení: 254 

>> Podpora 

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud 

se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme! 
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V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu . 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají . 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta projde skrz nebo se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do 

neprůstřelných vest se proto používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, 

se Günsberger snaží vyvolat tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

https://pravdive.eu/news/3369/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce
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e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Vojtěch Razima 

The post Příživník na koronavirové krizi i na ukrajinské válce first appeared on . 
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Leave a comment 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsberga také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson je nabízí za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta projde skrz nebo se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do 

neprůstřelných vest se proto používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, 

se Günsberger snaží vyvolat tím, že u vesty publikuje návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

https://oral.sk/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce/
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někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů dnes Kverulant na Günsbergera podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení dal na vědomí i České 

obchodní inspekci. 

Vojtěch Razima 

Posted in Články 

Post navigation 

Autor: proxy || proxy 



  

Přehled zpráv  289 

92. Kvůli Babišovým vestám se rozpoutala válka i v Česku 
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(Aktualizováno před 

4 dny 

) 

Když se před několika dny Andrej Babiš na sociálních sítích postavil před kameru ve slušivých tmavých brýlích a khaki vestě, 

netušil, jaké rodeo svým prohlášením, že zafinancuje výrobu 200 neprůstřelných vest, rozpoutá. Doslova válku. Jen na našem 

území. Následnými událostmi se zaobírá policie, která obdržela hned několik trestních oznámení z několika stran. Naposledy 

ze strany serveru Kverulant.org, který v minulosti poukazoval na podvodná jednání například v oblasti respirátorů, zaobírá se 

ale i kauzami jako je Diag Human atd. 

Shrňme si celý příběh. Na začátku stojí ambiciózní podnikatel z Prahy Jan Günsberger. Díky svým vztahům na židovskou 

komunitu si nechává říkat Aaron. Je to nepřehlédnutelná postava. Se svým mohutným plnovousem připomíná ortodoxního 

judaistu, jen na rozdíl od nich ho místo jarmulky potkáte na hlavě s raperskou kšiltovkou a míso černého kabátu v kožené 

motorkářské vestě. Aaron je klasickým produktem devadesátých let, kdy se dalo podnikat doslova s čímkoli. Měl prsty ve 

výrobě alkoholu, otevřel si restauraci v samém srdci Prahy. Rozhodl se specializovat právě na turisty z řad věřících, a proto 

otevřel restauraci jako tzv. košer. To mj. znamená, že veškeré maso musí být zabito pevně stanoveným způsobem, 

podříznutím tak aby ještě před smrtí ze zvířete vytekla většina krve. Takových řezníků, kteří by byli ochotni porážet zvířata 

tímto způsobem, mnoho v Česku není. A protože po košer masu je obecně zejména v zahraničí zájem – v některých 

evropských zemích je tento způsob porážky považován za nehumánní a je zakázaný, stejně jako způsob porážky, kterou 

používají muslimové pro tzv. halal – přidal si Aaron do portfolia i košer řezničinu a přibral si k tomu hned i udělování 

certifikátů, co je a co není košer. 

„ Pro certifikaci, co je a co není košer neexistuje žádný mezinárodně uznávaný standard,“ uvádí profesorka Petra Šotolová, 

působící v Ústavu konzervace potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Fakticky se tak může za experta a 

certifikační autoritu prohlásit kdokoli. A možná právě odsud pramení řekněme volný vztah k certifikacím a normám pražského 

podnikatele. Protože jsou to právě certifikace a testy, kolem čeho se rozpoutala v úvodu zmiňovaná válka. 

Podnikatel Günsberger totiž začal na sociálních sítích, zejména pak ve facebookových skupinkách zaměřených na pomoc 

ukrajinským uprchlíkům, ale i ve své vlastní, která se během pandemie specializovala na „certifikace“ a testování respirátorů v 

podání samotného Aarona, zveřejňovat dopis, který mu přišel podle jeho slov z Ukrajiny. 

Na 24 stránkách je perfektní češtinou podáno s podivuhodnou znalostí českého trhu řadu polopravd a tvrzení a přímo 

obviňovala hned několik osob ze snahy mařit pomoc Ukrajině. Mail přišel z adresy: anonymousUAsoldiers@protonmail.com 

pod názvem Kauza ocelové pláty – Babiš. Údajně měla přijít nejenom samotnému Günsbergerovi, ale podle jeho slov i 

nejmenovaným redakcím. Naší redakci nedorazila, a to přesto, že náš minulý článek byl opakovaně zmiňován nejenom v 

dopise, ale i samotným podnikatelem. Ten ho ovšem označoval za součást údajné kampaně proti jeho osobě, údajně 

financovanou společností Good Mask vyrábějící respirátory a se kterou měl v minulosti spory z důvodu, že jejich respirátory 

označil ve své internetové skupince za nekvalitní. 

Jak pomáhají čeští miliardáři: Majitel Seznamu dal 100 milionů ze svého, Babiš financuje výrobu 200 “neprůstřelných” vest z 

oceli do nárazníků 

V samotném dopise, který Günsberger šíří, za „kampaní“ proti „českým výrobcům, kteří se snaží všemi silami pomáhat 

ukrajinské domobraně“ stojí snaha zlikvidovat postupně české výrobce plátů pro Ukrajinu tak, aby získala monopol určitá 

skupina firem kolem podnikatelů Radovana Spáčila a Zdeňka Charváta. Proč právě ti dva? Byli totiž osloveni novináři, kteří si 

https://www.domacinoviny.cz/kvuli-babisovym-vestam-se-rozpoutala-valka-i-v-cesku/
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chtěli ověřit účinnost tzv. Babišových vest. A nutno podotknout, že se shodli na jejich nebezpečnosti nejenom pro nositele, ale 

i jeho okolí. Za to byli označeni za „proruské sabotéry“, dezinformátory, amatéry, darebáky a lháře. 

Diskutující, kteří se pod příspěvkem pozastavovali nad formou sděleni, nakonec obrázek si můžete udělat sami, kompletní 

dopis najdete v následující galerii. 

A co na samotný dopis reagovali diskutující? 

„Tak tohle psala nějaká PR agentura spíš ne?,“ ptá se Jan Milota. Bogdan Oleksandrovič dodává: „Někdo v UA rešeršoval 

rodokmeny českých podnikatelů a jestli mažou komentáře na FB stránkách? Aby mohl perfektní češtinou nasekat 24 stránek o 

tom, že lidi křivdí ocelovým plátům??“. Jan Hlaváč odhaduje, že „ta spolupráce s Babišem je vidět. Hádám, že vám začal 

pomáhat Prchal, ten měl vždycky slabost pro dlouhé posty“. 

Michal Novotný jde k věci: „Tohle jistě nepsal nikdo na Ukrajině za pomoci překladače – za mne je dost špatné tendenční 

pr…sorryjako. Zmiňoval jste, že do týdne bude certifikace. Tak místo těchto výmyslů sem pak dejte tu, tak, aby šla ověřit (nikoli 

zase nějakou takovouhle pohádku.“ 

Pod příspěvkem se rozpoutala i debata okolo ceny vest, které Aaron Gunsberger nabídl Babišovi a prodává je i na svém 

eshopu. Jednu za 14 tisíc korun. „Plech 2 m 2 Hardox 500 stojí cca 5000 kč a je z něj cca 18 plátů. tzn jsme na ceně cca 300 Kč 

/ ks za plát. Když budeme počítat opracování (řez, brus) a polepení tou vaší gumou z Hornbachu, tak ať nežeru 500 jeden plát. 

Takže železo 1000 Kč. Když budeme počítat, že něco cpete do vývoje, dalo by se kousnout 2000 Kč za oba pláty. Vestu ti ušije 

firma v nákladu za 1000 Kč max. Takže jsi tam za trojku. Ať nežeru, pokud jsi debil a neumíš se dostat na tyhle ceny, tak za 

5000 Kč v nákladu,“ vypočítává diskutující Jakub Veselý a dodává už mnohem ostřeji: „Nejsem parazit a chucpe jako ty. Ale 

kdybych si tu hrál na spasitele Ukrajiny (stejně jako sis s necertifikovanými repirátory hrál na spasitele národa proti COVIDu), 

tak bych si na tý vestě hodil třeba litr a mohl bych těch vest za prachy, který vysomruješ od různých Babišů, poslat na Ukrajinu 

3x tolik.“ 

Marek Cokoukaš rovnou Aaronu Günsbergerovi radí: „Já nevím, ale tohle bohužel nevypadá ani trochu důvěryhodné, že to 

přišlo z UA, raději bych to smazal.“ K dnešnímu dni dané vlákno opravdu již na Facebooku není, Günsberger takto běžně 

edituje své příspěvky, doplňuje je, maže komentáře oponentů ve své skupince a když se diskuse nevede směrem, který je mu 

po chuti, běžně pak své původní příspěvky maže, případně je zveřejní znovu bez komentářů. 

K dopisu i celé kauze jsme položili Aaronu Günsbergerovi několik dotazů, stejně jako měl možnost se vyjádřit k minulému 

článku, na dotazy neodpověděl a k minulému článku pouze uvedl, že jde o kampaň a že majitel společnosti, která provozuje 

tento server, “pracuje pro firmu GOOD MASK a MASANTA” a pohrozil trestním oznámení a soudy. Současně uvedl, že je mu 

vyhrožováno smrtí. Pravděpodobně si nesprávně přeložil příspěvek v angličtině, kde mu jeden u uživatelů napsal, že při nošení 

vlastní vesty by v případě odražené střely hrozil úlomek do krku, na což ostatně upozorňoval i expert na testování balistických 

vest s 15letou zkušeností Zdeněk Charvát, jeden z napadených v dopise údajných ukrajinských bojovníků. 

Rozhovor se Zdeňkem Charvátem, jedním z jmenovaných v „ukrajinském dopise“. 

DN: na sociálních sítích se objevil v těchto dnech informace – dopis dle pana Günsbergera od ukrajinských bojovníků – kde je 

jmenována vaše společnost s tím, že jste poskytli testy na vesty prodávané mj. tímto podnikatelem údajně účelově s cílem 

“využít svůj vliv”, jsou “zfušované”, vámi poskytnuté informace médiím jsou “zavádějící” a účelové. 

Předpokládám, že jde o ty pomluvy, které napsal někdo kolem něj, mám tip na lidi kolem Strike Face na popud Günsbergera. 

Případně jde o samotného AG. Protože jim náš článek o nevhodnosti ocelových plátech nevoněl. Já bohužel onen článek 

nevidím, jen mi o něm psali přátelé. Oni si mě zablokovali, abych ho nemohl vidět, něco jim tam napsat, bránit se. Jsou to 

samozřejmě všechno naprostý bludy, který mě poškozují, ale je mi to jedno. Lidi mě znají, znají naši firmu, ví, co máme za 

sebou a co děláme, takže se jim tak maximálně zasmějí a budou si jisti, že to napsali jen na revanš. Ale nikdo z těch, co mě na 

něj upozornili, nevěří, že jde o Ukrajince. Dalo se to čekat. Akorát jde špatným směrem. My mu rozhodně nijak neublížili. 

Naopak jsme mu vyšli vstříc, že mu testnem plát. 

DN: V dopise je zmiňován konkurenční boj mezi prodejci balistických vest. Jak dlouho je prodáváte? 

Balistické vesty neprodáváme, nikdy jsme neprodávali žádnou balistiku, jen pomáháme s vývojem nosičů plátů a dalšího 

vybavení, stejně tak s různým testováním, a to z různými firmami. Nemáme žádné favority. Nikomu nenadržujeme. Ale na 

druhou stranu se moc rádi podělíme o něco, co skvěle funguje nebo lidi odradíme od nějakého bludu. Já sám mám tak 12 

různých párů plátů a tak 10 různých nosičů od různých firem. 

DN: Jak dlouho vesty testujete? 

Testovali jsme vesty už u policie, stříleli jsme různé pláty, měkké balistiky, dokonce jsme to zkoušeli i na sobě (byli jsme blbci), 

řekl bych, že to je rozhodně déle než 15 let, spíš více. Mám z toho dokonce docela dost videí a fotek. 
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DN: Co musí splňovat vesta pro ochranu ve válečném konfliktu, který je nyní na Ukrajině? 

Hrozně těžká otázka. Ale nejlepší odpověď na ni by zněla: Pokud bude splňovat požadovanou balistickou normu, kterou si 

žádá klient, je to přesně ta, kterou mají mít. Do válečného konfliktu se běžně používá standard NIJ a odolnost IV. Asi bych volil 

i krytí boků, tedy boční pláty a určitě měkkou balistiku pod pláty. 

DN: Ospravedlňuje podle vás současná situace (nedostatek materiálu) dodávky těchto vest na frontu? Mají pravdu lidé tvrdící 

“lepší něco, než nic”? 

Já nesouhlasím s tvrzením lepší než nic. Pořád se setkávám s různými nabídkami a zprávami, že má někdo kvalitní balistické 

pláty a přilby. Má to ale háček. Dostat je třeba do ČR ze zahraničí, nebo přímo na Ukrajinu, znamená mít vojmat licenci, která 

prostě trvá. Takže se různí výrobci chopí rychlejší samo výroby. Bohužel ta ocel není to nejlepší. Ale jak jsem psal v našem 

článku, dávala to celkem obstojně s na cca 80-90% což už je docela dobrý. Vlastně ten článek byl pro české střelce a klienty. Je 

jasné, že ve válce si pomůžete jakkoliv, aby to bylo co nejefektivnější a co nejrychlejší. Popravdě pan Günsberger mě 

kontaktoval a chtěl otestovat vestu, já už se balil na cestu do zahraničí, poradil jsem mu s ochranným rámečkem kolem plátu, 

on ho snad zakomponoval, plát předal kolegovi a ten ho střelil a prý to dopadlo snad velmi dobře, víc nevím. Takže by to 

třeba mohlo řešení mít. Paradoxně jsem ho navrhnul já      odpůrce ocelových plátů. Ale to řešení jsem ještě na vlastní oči 

neviděl, jen o tom slyšel. Podle mě jsme se po telefonu pochopili a udělal přesně to, co jsem říkal… uvidíme. 

DN: Kolik je reálná prodejní cena balistické vesty v obdobné kvalitě? 

Well, pojďme se pobavit o tom, kolik je reálná cena toho hardoxu. Pokud bych ukecal kovovýrobu na to, že jde o charitu a oni 

to nepřeženou s marží a různými manipulačními poplatky a prací, takový plát o tvaru SAPI o síle 8 mm bude stát kolem 550-

600 Kč plus je teda potřeba vymyslet to řešení odrazu, i kdyby další 1tisíc? Možná víc? Podle mě cena kolem 2000 Kč za 

takový dobře udělaný plát bez marže, prostě udělaný pro charitu je naprosto v pohodě. Pamatuji před válkou, když ještě 

nebylo všechno vymeteno, poměrně dobré pláty z keramiky nebo polyetylenu stály třeba 6000 Kč kus. Bohužel vysoká 

poptávka a nedostatek tu cenu uměle vyšplhá, protože si výrobci, ale především obchodníci mohou vydělat na lidském 

neštěstí. Tomu říkají pak děláme charitu. Takže dnes ten plát může stát i 10.000 Kč, ale bude velmi dobrý. Nějaké surplus pláty 

z USA, respektive z konfliktů v Afghánistánu nebo jiných zemí bude tak za polovinu. Pak měkká balistika počítejte taky těch 

6000 Kč možná, záleží podle kvality a tuhosti. Jak pláty, tak měkkou beru za maloobchodní ceny, sehnat to půjde výrazně 

levněji velkoobchodně. Následně obal té vesty. Tam se neodvážím tipnout výrobku, ale prodejka bývá kolem 3-4 tisíc, podle 

toho, jak moc je dobře udělaná, takže jestli je výroba třeba 1500-2000? Ale fakt nevím, nejsem technolog. 

DN: Pokud bystě věděli, co vaše “recenze” a vyjádření spustí, udělali byste ji znova? 

Nemyslím si, že to spustila naše recenze. My jsme prostě testovali různé pláty od ukrajinských dobrovolníků a napsali o tom. 

Na tom základě se sama hrdě ozvala firma SF s tím, abychom testli jejich plát, že ten je top. Ten ale top nebyl. Btw testovali 

jsme to stejnou cestou, jako to testují ve videích oni sami, nebo jako to nechal testoval pan Günsberger, co mi kamarádi říkali, 

že nás někdo v článku pak označil za amatéry, co neumí testovat, tzn označili tím pádem sami sebe, protože jsme to dělali 

stejně. My nejsme státní zkušebna. My si vždy umíme poradit jen samo domo. SF plát jsme otestovali, odráželo se to, psal 

jsem si s nimi, dost se mě snažili nutit k tomu, jak mám článek napsat, já jim férově dával vždy znění, jak to vyleze. Pořád mě 

nutili se omluvit a psát, že to tak není a je to jinak. Povídal jsem jim, že to ale není pravda, že ten test ukázal, že to může těžce 

zranit a já nebudu lidem lhát. Už na začátku článku jsem psal, že jde jen o to, na co jsme během testů přišli. Nechtěli jsme 

nikoho záměrně poškodit. Nic jsme x-krát neopakovali, aby to najednou jako nevyšlo. Prostě jsme jeli férově. 

Poznámka: Následující odpovědi byly přejaty z příspěvku Zdeňka Charváta, poté, co mu byl povolen přístup do skupinky 

Aarona Günsbergera, kde se vyjádřil k dopisu veřejně, přinášíme jej bez korektur (emotikony proto byly obvykle převedeny na 

samostatná písmena) a změn původní znění najdete na 

https://www.facebook.com/groups/194728222407708/permalink/466128598601001. 

Konečně mě kdosi odbanoval, abych příspěvek vůbec viděl. Doteď mi o něm jen přátelé a různé redakce médií vyprávěli J 

Konečně na něj můžu nějak veřejně zareagovat a odpovědět, když už se mě to týká. Za prvé musím říct, že to není článek o 

tom, zda jsou nebo nejsou ocelové pláty skvělé, ale o tom, jak moje osoba, má firma a pak ještě pan Spáčil jsme amatéři a 

lháři. Plus jak to v komentářích všude, ale i ony redakce a přátelé pochopili, jde o truc text na revanž, který není psaný nikým z 

Ukrajiny, ale přímo na objednávku někým potrefeným z dodavatelů plátů. Jako největšího favorita mám právě pana Aaron 

Günsberger a ten naslouchal naprostým bludům a nesmyslům ostatních, prohnilých okolo, kteří závidí jak jinak než můj a 

firemní úspěch. Úspech se totiž nikdy neodpouští. Pan @ (dále AG) mi řekl, že kdosi tento článek rozeslal do redakcí médií a 

na ukrajinskou ambasádu atd. Řekl jsem, že to je fajn. Protože se dá hravě vystopovat IP adresa, tudíž čtvrť města, odkud byl 

email odeslán. Kontaktoval jsem jím zmíněné instituce a nikomu žádný email, krom zpráv s tímto článkem právě od AG 

nepřišel. 
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Pro mě naštěstí má tento očerňující článek úplně opačný účinek, a to ten, že mě samotná média začínají kontaktovat, abych se 

k tomu vyjádřil, že by ráda napsala pokračování. Přitom je to přeci úplně zbytečné. Paradoxem je, že jsem poradil panu AG, jak 

vylepšit plát, aby se střepiny neodrážely, on nám jej prý poslal, kolega ho otestoval a co jsem slyšel, dopadl poměrně slušně. A 

teď tu pan AG na oplátku sdílí dehonestační článek na mou osobu. 

Pokusím se zareagovat na jednotlivá prohlášení postupně, musíte si vždy najít správnou stránku a odstavec: 

1) neexistuje na světě počítačový překladač, který by dokázal z cizího jazyka přeložit do češtiny takto smysluplně napsané věty 

a podat jejich správný význam a smysl! Psal to Čech! Navíc v článku je tolik faktů a detailů, které Ukrajinec neví. 

2) Ukrajinci by si nezjišťovali, jaké další firmy mám, jsou tam zmíněné obě. Neví to skoro nikdo, kdo do problematiky vidí, že 

jsem jednatelem dvou společností. Tedy, další důkaz, že tu slátaninu sepsal Čech. 

3) Nikdy jsme se experty na balistiku nenazývali, a naopak jsme v našem jednom jediném článku napsali, že jen velmi 

jednoduše popisujeme to, jak se co událo a jaké výsledky to mělo. Jestli si z něj něco média vzala, byl to fakt o druhotném 

zranění způsobeným odrazem a pak to, že na stránkách jak SF, tak pan AG píší, že se nejedná o ochrannou pomůcku. Obojí je 

pravda, nejde tam o balistiku, ale o čistá fakta. 

4) duch amatérizmu mě rozesmál nejvíce J Dělali jsme test naprosto stejně, jako to dělá samotná společnost Strike Face, jako 

to dělal AG s panem Němcem, jako samotní Ukrajinci, stejně jako to dělá kdokoliv mimo oficiální zkušebnu na světě. Prostě 

jsme ho opřeli o kus hmoty na kolmo a střelili do něj. Jsme teda amatéři všichni? Abychom amatéři nebyli, co bychom museli 

změnit? Měřit rychlosti a točit rychloběžnou kamerou? Mít na to soudní razítko? 

5) v Afghanistánu jsem byl v roce 2008 kvůli zajištění ochrany podnikatele. Šlo o jednu jedinou misi, jednu jedinou cestu. 

Nedělal jsem tam nic jiného, než na nás dva dával pozor. Nebyl jsem tam jako klasický kontraktor ani voják. Tím jsem v 

Afghanistánu skončil. Dále jsem pracoval několik let v Iráku, konkrétně jako kontraktor, kterých je v ČR velmi velmi málo, ale 

takřka všichni se známe. Potkávali jsme se, zdravili, dělali na stejné základně atd. Nikdy jsem nepracoval jako ostraha základny, 

nikdy jsem neřídil taxi. Je x lidí, kteří tam byli se mnou a můžou ve vteřině dosvědčit, jakou práci a kde jsem tam dělal. Já sám 

můžu klidně sestříhat nějaká videa z onboardů, aby bylo patrné, co jsme tam dělali za práci. Pokud i ta se považuje za 

taxikářskou, pak všichni kontraktoři jsou taxikáři, dokonce i urňáci a vojáci, co tam dělají PSD, jsou taxikáři, protože jsme dělali 

naprosto stejnou práci. Plus faktem je, že o taxikaření a strážení jsem už slyšel. Několik lidí se mě tím snažilo dehonestovat u 

svých zákazníků, kteří mi to řekli. Hned jsem věděl, odkud vítr fouká. Z Ukrajiny to není J 

6) fotky – protože jsem vizionář, vím, že budu potřebovat různé ilustrační fotky pro naše kurzy, reklamu, katalogy a 

prezentace, tu a tam jsme si pár fotek udělali. Například od posledního zaměstnavatele – Erinys Iraq, mám asi tak 20 fotek za 2 

roky. Takže skutečně nálož J Ona fotka u aut, je to v Iráku a ne Áčku, byla udělaná právě přesně kvůli jedné titulce do naší 

brožury. Byl to účel od začátku. Ale tvrzení, že není čas fotit se při maléru je pravdivé, z takových chvil fotky nemám. Jen pár 

fotek po akci, jako dokumentaci pro ops manažera. 

7) naš videa jsou samozřejmě velmi dobrým marketingovým krokem, je to správně řečeno. K tomu nemám výhrady. Důvod, 

proč jsme je též natočili a natáčíme je fakt, že na ně poukazujeme vždy po kurzech, aby po nich lidi videa pouštěli a cvičili si 

techniky doma. Má to sloužit jako manuál naší metodiky. 

8 ) Prodejci vest J Ještě jsme nikdy v životě nikomu neprodali ani jednu vestu, nosič, plát, přilbu. Posíláme lidi přímo za 

obchodníky a výrobci. Zbraně neprodáváme na potkání, ale jen svým zákazníkům, zpravidla členům klubu, kteří k nám chodí 

na kurzy. Nemáme na prodej čehokoliv čas. Moje tvrzení můžu lehce opřít o kompletní výčet faktur za celé dějiny firmy 

9) pláty o hmotnosti 0,7 kg existují, až se ozve pisatel článku a přizná se, rád mu pošlu data sheet a kde je objednat J 

10) Bod o arbitrovi a mazání komentářů a příspěvků mě rozesmál nejvíce. Od srdce. Jsme známí tím, že nikdy nic nemažeme, 

lidem odpovídáme, stavíme se kritice čelem. Naopak já byl zabanovaný na stránkách, kde byl tento příspěvek dán. Když jsem 

o banu napsal panu AG, najednou to všechno vidím a můžu se bránit J Například ve skupině zbraně je správců asi 30 a editorů 

dalších 20. Nemám problém je požádat, aby vyjeli minulost, kde bude vidět, jestli jsem někdy něco mazal J 

11) v našem testu píšeme, že budeme naschvál používat zajeté výrazy a nebudeme mluvit odborně, aby tomu každý rozuměl. 

Testy jsme dělali jako sám AG, SF, UA vojáci a mnoho mnoho dalších. A dělali jsme je na plátech přesně ve stavu, jaké jsme je 

obdrželi k testování. K dávno dělanému testu pro 4M – takové bylo zadání, aby to proběhlo co nejvíce profesionálně, s 

nějakou přípravou a působilo to odborně. Hlavně jde o video, ne o pár fotek a text. Tam se to logicky dá natočit úplně jinak, 

než to pospat nějak k přiloženým fotografiím. 

12) když někomu vadí naše vlastní testy, proč si nezaplatí naprosto profesionální, které mu udělá třeba zkušebna? J Ale je fakt, 

že mě to docela nabudilo udělat takovéto profesionální testy s ocelovými pláty znovu. Poptám zkušebnu, jestli se podělí o 
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metodiku a můžeme to zkusit. Schválně, jak se pohrnou výrobci ocelových plátů s testovacími vzorky. Nebo jestli si pláty 

budeme muset nakupovat incognito, testovat na své náklady a pak znovu čelit podobným bludům a snůškám blbostí. 

13) lepení gumy na pláty a fotka bez nalepené gumy – proboha protože to jsou jedny fotky po druhých, jak nám ty pláty 

postupně chodily. Prostě dovezli plát, jak jim jej výrobce dal, že jde o finální produkt a střelte ho prosím. My nafotili výsledek, 

popsali, on ho viděl též na vlastní oči. Takto to probíhalo úplně u všech plátů a ke všem jsou fotografie v článku. 

14) když čtu kecy o zájmové straně, musím se usmát. Nebyla žádná zájmová strana, nikomu nemáme důvod nadržovat. Začli 

jsme zadarmo jen proto, že chceme pomoci, testovat ukrajinským dodavatelům pláty a dávat jim rady, jak to co nejvíc vylepšit, 

aby to fungovalo. Nikdo z nás pláty neprodává, nemá na tom business a ani nás nezajímá do budoucna. 

15) Státní zkušebna – a jsme u jádru pudla. Nikdo z výrobců a dodavatelů ocelových plátů, ať už v jakékoliv kvalitě a formě, 

nebyl na Státní zkušebně si udělat oficiální testy dle platné metodiky. Na svých stránkách se vyviňují texty, že nejde o 

balistický ochranný plát z důvodu, že to nemá žádnou certifikaci ani zkoušku. Takže autor článku brečí, že my nejedeme podle 

metodiky SZZ, ale podle toho, jak to dělá on sám, a to je špatně. Tak ať si to nechá vyzkoušet a podělí se s výsledky. 

16) fakta o tom, že se střely a fragmenty odráží do míst, že můžou způsobit smrt nebo vážné zranění byla mnohokrát 

prokázána. Nevím, proč bychom o tom měli veřejnosti lhát a proč by to měl někdo brát jako strašení. Navíc, Ukrajinci neumí 

česky, nečtou naše příspěvky, nekupují si na Ukrajině Blesk ani jiná čtiva, nemůžeme je logicky vystrašit. Náš článek byl 

namířen čistě na českou střeleckou komunitu, která bohužel, ač nemusí, ty ocelové pláty leta nosí a neměli k tomu žádnou 

osvětu. Tak jsme jim ji dali. 

17) pseudofráze o zraněních – na článku se podílelo asi 7 lidí, včetně dvou špičkových bojových zdravotníků. Zrovna část o 

možných zranění pochází z jejich úst. 

18) většina bojových manévrů a poloha plátu – při střelbě nebo v pohybu bude pohyb jiný, přitom, když někdo někde sedí, 

nebo jen tak stojí, jde, bude zase jiný. My zkusili naprostých 90 stupňů, jako by někdo stál, seděl, šel. Na testy v předklonu, 

záklonu, mírném vybočení jsme neměli dostatek plátů. Ale dobrej point, můžeme to s pořádnou metodikou zkušebny zbraní 

zkusit. Ad nezpochybnitelná fyzika – to platí jen pro případ, že dva střílí na sebe navzájem. Vycházeli jsme z 

pravděpodobnějšího scénáře, že někdo někde stojí, jde, sedí, běží a útočník na něj odněkud vystřelí. 

19) fotka není z áčka ale Iráku. Taxikář-bodyguard používali pro mou dehonestaci Češi od konkurence, nikoliv Ukrajinci a fakt, 

že by zásobníky a výbava zachytily střelu jsme zmínili v článku. Že bohužel jsme netestovali s nosičem a výbavou, že by to také 

hodně pochytalo. 

I toto video je součástí trestního oznámení, tentokrát pro podvod a nepovolený prodej vojenského materiálu. 

Ilustrační foto: getarchive 

Diskuze 

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit. 

Autor: Pavel Janíček 
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93. Ulice na retardérech 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/ulice-na-retarderech/ 

V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, bylo za 24,5 milionu korun z kapes daňových poplatníků v roce 2010 vybudováno v úseku 

431 metrů sedm velkých retardérů. Nestalo se tak ve veřejném zájmu, ale pro klid miliardáře Marka Dospivy, který si tam 

koupil vilu. Od té doby Kverulant usiluje o odstranění těchto retardérů, ale teprve na jaře 2022 doslat slib, že retardéry budou 

odstraněny v létě roku 2022. Kverulant chce věřit, že papalášské retardéry konečně zmizí, ale dokud se tak nestane, bude s 

kverulantskou úporností obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. Podpořte Kverulantův vytrvalý boj proti mocným 

papalášům alespoň malým finančním darem. 

foto Kverulant.org 

Noví papaláši ve starých vilách 

Čas trhl železnou oponou. Čajky a ZiLy vystřídaly audiny a mercedesy. Komunistické papaláše ve velkovilách vystřídali papaláši 

kapitalističtí. Některé scénáře se však nezměnily. Papaláši si vyhlédnou atraktivní lokalitu a uzavřou se v ní před sprostým a 

chudým lidem. 

Na začátku prázdnin roku 2008 znemožnila řidičům průjezd ulicí Na Hřebenkách nová zákazová dopravní značka. Starousedlíci 

měli jasno. V jednosměrném zákazu vjezdu měl prsty Marek Dospiva, šéf investiční skupiny Penta. Jistě milý finančník se s 

rodinou totiž tehdy právě nastěhoval do velkovily po komunistickém ministru zahraničí Bohuslavu Chňoupkovi na rohu ulice 

Na Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

foto Kverulant.org 

„Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Podle místních si pan Dospiva na městském úřadě „objednal“ taková omezení, aby ho při koupeli v bazénu nerušil hluk 

automobilů chudiny. Stejný důvod stál údajně i za umístění zákazu stání v ulici Nad Výšinkou. V létě 2008 byl reportér 

časopisu TÝDEN dokonce svědkem toho, jak na respektování nového dopravního značení dohlížela městská policie a 

poučovala řidiče slovy: „Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Místní si papalášské praktiky nenechali líbit a donutili úředníky, aby ulici Na Hřebenkách opět zprůjezdnili. Zákazové značky 

tak vydržely pouhé dva měsíce. Podle Prahy 5 s tím ale pan Dospiva neměl naprosto nic společného, vše se prý děje v zájmu 

zrakově postižených. Místní však tvrdí, že v ulici Na Hřebenkách žádné slepce od roku 1989 nepotkávají. 

Radar, kamera a 7 velkých retardérů na 431 metrech 

Pro kverulanty z Prahy 5 by to mohl být příběh s dobrým koncem. Mohl, ale nebyl. Na konci roku 2010 bylo zbudováno v ulici 

Na Hřebenkách sedm nových retardérů. A aby snad přeci jenom někdo nepřeskákal retardéry nepovolenou rychlostí, byl 

vybudován i radar s kamerami. Vše za peníze daňových poplatníků. 

foto Kverulant.org 

Retardéry překážejí sanitkám 

Kverulant je nepřítelem retardérů. Jejich přínos je přinejmenším diskutabilní. Negativa jsou naopak zřejmá. Retardéry 

zpomalují nejen Kverulanta, který jistě může počkat, ale i sanitky, které by čekat rozhodně neměly. Situace došla tak daleko, že 

záchranáři čtyři měsíce mapovali dopravní překážky v Praze a předali magistrátu několikastránkový přehled nejkřiklavějších 

případů, které jim ztěžují jízdu. Že je na záchranářském seznamu i ulice Na Hřebenkách, nepřekvapí asi nikoho. A že magistrát 

se seznamem vůbec nic nedělal, asi také ne. 

Z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, maximálně tak špatně informovaní ekohujerové. Internetová 

encyklopedie Wikipedia cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph 

https://www.kverulant.org/cases/ulice-na-retarderech/
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(48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila nárůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru / 100 km. Při prostém snížení 

rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. Podobný výzkum údajně provedla britská Laboratoř 

dopravního výzkumu, podle níž jsou na silnicích se zpomalovacími prahy zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu 

dusného až o 37 %, píše Wikipedia. Více také v reportáži TV Prima ze srpna 2017: 

Cena retardérů 

A na kolik nás, daňové poplatníky, přišlo sedm retardérů a jedna kamera? Podle původní smlouvy nás měly přijít „jen“ na 21 

milionů korun. Ale záhy se ukázalo, že „pouhých“ 21 milionů nemůže stačit, a tak byl uzavřen dodatek na vícepráce. Celková 

cena tak činila téměř 24,5 milionu. To, že se pokládal i nový asfalt, na věci příliš nemění. 

Boj za odstranění retardérů 

Prvním starostou, kterého Kverulant vyzval k nápravě, byl Radek Klíma. Kverulant chtěl věřit, že když byl pan Klíma zvolen 

starostou 18. 11. 2010, tedy až po podpisu dodatku na vícepráce, nemá s retardéry nic společného a alespoň se pokusí věc 

vyřešit. Už jen proto, že jeho kampaň byla postavena na kritice vlády ODS v Praze a kritice celostátně proslulého starosty 

Prahy 5 Milana Jančíka. Než byl pan Klíma zvolen, tvrdil o sobě, že se mu klientelismus nelíbí a chce něco konkrétního udělat. 

Nyní měl možnost. Odpověď starosty z června 2011 dávala Kverulantovi jistou naději, že celostátně proslulého starostu Milana 

Jančíka vystřídal na Praze 5 někdo lepší: 

Zástupce starosty Prahy 5 Jiří Vejmelka veřejně prohlásil: „Nechám si od úředníků zjistit, proč to tam takto vypadá a co se s 

tím dá dělat. Můj názor je takový, že retardérů je nesmyslně moc. Stačily by dva.“ 

Pan starosta Klíma asi neměl čas, ono řídit Prahu 5, být za dobře s panem Dospivou a ještě být činný v osmi soukromých 

firmách, nebylo jen tak. A tak se i pan starosta Klíma musel poroučet. Zvlášť když se Pražanům na Praze 5 odměnil absurdním 

projektem obřích betonových truhlíků. 

Sliby 

Novým starostou byl od prosince roku 2012 Miroslav Zelený. Kverulant ho dopisem vyzval k redukci retardérů. Kverulant chtěl 

opět věřit, že se nový starosta osobně zasadí o řešení situace, která každý den připomíná řidičům projíždějícím v ulici Na 

Hřebenkách neslavné doby starosty Milana Jančíka. Ale odkaz starosty M. Jančíka byl silný, a tak i starosta Zelený odpověděl, 

že se nedá nic dělat. To si však Kverulant nemyslel a dál osazenstvo Prahy 5 bombardoval stížnostmi na poměry v ulici Na 

Hřebenkách. Na podzim roku 2017 mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní 

příčné prahy výrazně snížit. Ani v dubnu 2018 se tak ovšem nestalo, a tak Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice 

stane opět normálně průjezdnou. Přišla odpověď, že Praha 5 netuší, kdy a zda provede požadované stavební úpravy. Praha 5 

prý už podala žádost o provedené stavebních úprav vlastníku komunikace, pražskému magistrátu. Opět se nic nestalo. 

Kverulant svůj boj stále nevzdal a znovu napsal starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožadoval nápravy. Starosta Richter v 

květnu 2018 odpověděl, že on by se retardérů také rád zbavil, ale prý nemůže nic dělat a doporučuje se obrátit na vlastníka 

komunikace, na Hlavní město Praha. Je otázkou, proč starosta Richter neurgoval u primátorky zprůjezdnění ulice sám, navíc 

když byl od roku 2010 zastupitelem hl. města Prahy. Kverulant odpověď nezná a místo jejího hledání se počátkem května 

2018 na tehdejší primátorku Krnáčovou obrátil dopisem sám. O tom, že by byl úspěšný, si však nedělal žádné iluze. Primátorka 

Krnáčová se odpovědí ani neobtěžovala. 

foto Kverulant.org 

Na podzim 2018 se ředitel Kverulanta Vojtěch Razima zúčastnil veřejné debaty o veřejném prostoru. Na ní vystoupil i starosta 

Prahy 5 Pavel Richter s příspěvkem, jak jeho Praha 5 dělá pro své občany samé hezké věci. Razima se proti jeho tvrzením 

ohradil a připomněl starostovi stále neodstraněné papalášské retardéry. Na to se starosta na kverulanta Razimu podrážděně 

obořil s tvrzením, že odstranění jednoho prahu a snížení šesti ostatních bude provedeno do týdne. Z následné korespondence 

Kverulanta s radnicí však vyplynulo, že starosta prostě jen lhal a Praha 5 stále netuší, kdy bude ulice Na Hřebenkách normálně 

zprůjezdněna. 

Další sliby 

V roce 2019 se starostkou Prahy 5 stala Renáta Zajíčková z ODS. I na tu se Kverulant v květnu 2021 obrátil dopisem, ve kterém 

ji vyzývá k odstranění retardérů. Pro jistotu zaslal podobný dopis i pražskému primátorovi Hřibovi. 

Koncem června 2021 přišla odpověď. Kverulantovi nenapsal ani magistrát, ani Praha 5 ale dceřiná společnost magistrátu 

Technická správa komunikací (TSK). V dopise TSK uvádí, že „byla pověřena vlastníkem komunikace, Hlavním městem Prahou k 

zajištění realizace Kverulantovy výzvy k nápravě“. Dále TSK Kverulantovi sdělila, že „požádá silniční správní úřad městské části 

Praha 5 o vydání rozhodnutí k odstranění či redukci počtu retardérů“. 
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Kverulant se na podzim roku 2021 dotázal úřadů, jestli už bylo vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu o odstranění 

retardérů. Praha 5 sdělila, že nikoliv. TSK napsala, že sice ještě o vydání rozhodnutí nezažádala, ale „dělají na tom“, prý už 

dokonce vybrali zhotovitele projektové dokumentace a na vrh ještě přihodili slib, že když bude sluníčko svítit, tak k odstranění 

retardérů dojde už na jaře roku 2022. 

Retardéry prý zmizí až létě 2022 

Stavební odbor Prahy 5 Kverulantovi na jeho dotaz dne 20. prosince 2021 sdělil, že stavební povolení na odstranění či úpravu 

příčných prahů ještě vydáno nebylo a to proto, že o něj ještě nikdo nepožádal. Stejnou odpověď Kverulant dostal i 27. dubna 

2022. Důvodem je opět to, že o stavební povolení ještě nikdo nepožádal. 

A TSK Kverulantovi na počátku roku 2022 na dotaz, jak jsou se slibovaným odstraňováním daleko, odpověděla, že teprve 

vybrali zhotovitele projektové dokumentace. Signifikantní na tom je, že k uzavření smlouvy s projektantem došlo až pět dnů 

po tom, co Kverulant svůj dotaz položil. Kverulant je přesvědčen, že kdyby se o věc nezajímal, tak by se nestalo vůbec nic. 

Kverulant je také přesvědčen, že i místní šetření o kterém ho TSK informovala, nebylo provedeno těsně před vznesením 

dotazu, ale naopak několik dnů potom, a datum byl posunut do minulosti. Výsledkem místního šetření bylo zjištění, že se v 

místě zde skutečně „nachází 7 zpomalovacích prahů, u kterých byla doporučena úprava sklonu případně odstranění. 

Konkrétně bylo doporučeno práh č. 5 odstranit úplně a u zbývajících prahů upravit sklony případně prodloužit horní část 

zpomalovacích prahů.“ 

Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby se s kverulantskou usedavostí neptal zas a znovu, kdy konečně zmizí symbol 

papalášské arogance a tak mu 27. dubna 2022 TSK sdělila, že k odstranění tří ze sedmy prahů dojde červenci a srpnu 2022. 

Prý se na tom ujednali již v lednu 2022. 

Kverulant chce věřit, že „Dospivovy“ retardéry konečně zmizí, ale dokud se tak nestane, bude s kverulantskou úporností 

obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. 

Anketa 

Co si myslíte o počtu silničních retardérů v ČR? 

Je jich velmi málo, jejich počet je třeba zásadně zvýšit. 

1 020 (17 %) 

Je jich spíše málo, jejich počet je třeba spíše zvýšit. 

785 (13 %) 

Je jich přiměřeně, jejich počet je není třeba zvyšovat ani snižovat. 

1 002 (17 %) 

Je jich spíše hodně, jejich počet je třeba spíše snížit. 

928 (16 %) 

Je jich velmi mnoho, jejich počet je třeba zásadně snížit. 

2 154 (37 %) 

Nahrávání... 

Dospiva členem antikorupčního týmu 

A ještě jedna perlička na závěr. Marek Dospiva byl od počátku roku 2011 členem antikorupčního týmu Pražská protikorupční 

rada (Prapor). Tento tým poradců primátora Svobody měl svého času nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s 

rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných prostředků. 

foto ČTK 

Nicméně pan Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Výlet v srpnu 2011 na slunný řecký ostrov Korfu 

jej, největšího akcionáře investiční skupiny Penta, stál angažmá v Pražské protikorupční radě. Ovšem spíš než sama cesta na 

Korfu, kde Dospiva vlastní jinou velkovilu, svou roli v ukončení činnosti v této radě sehrálo její osazenstvo. Vedle starosty 

Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily zavítali i známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš 

Hrdlička. Nicméně Dospiva o veřejné blaho usilovat nepřestal, a tak v roce 2017 podpořil třemi miliony korun novou 

politickou stranu Realisté Petra Robejška. Možná na to použil i peníze, které před tím získal prodejem vily na rohu ulice Na 

Hřebenkách a Nad Výšinkou. 
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Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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94. Kvalita paliva. Dávejte si pozor, kde tankujete. Máme černou listinu 

čerpacích stanic 

Online ● motorguru.cz (Auto-moto) ● 16. 4. 2022, 14:55 

Vydavatel: Mediatrend.cz s.r.o. (cz-07841540) 

Dosah: 4 646 ● GRP: 0.05 ● OTS: 0.00 ● AVE: 11183.05 Kč ● Interakcí: 5 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://motorguru.cz/nejnovejsi-zpravy/kvalita-paliva-davejte-si-pozor-kde-tankujete-mame-cernou-listinu-

cerpacich-stanic/daniel/ 

čerpací stanice, kvalita paliva 

Jedním ze sporných parametrů v případě motorové nafty může být tzv. oxidační stabilita, tj. odolnost vůči oxidaci udávaná v 

hodinách. Oxidace se projevuje zakalením paliva a tvorbou pryskyřičných usazenin v nádrži a přívodním systému. To může 

mimo jiné vést k ucpání palivových filtrů, zanášení vstřikovacích ventilů a dalším poruchám palivového systému. 

Kvalita paliva. Co by mohlo být špatně? 

V případě benzinu se mohou vyskytnout případy nedodržení parametru tlaku par. Nedodržení tohoto parametru může mít za 

následek zhoršení provozu motoru. Může se zadusit a zastavit. Druhým nejčastějším selháním jsou nevhodné destilační 

parametry. Destilace ovlivňuje plynulost chodu motoru a jeho schopnost dosáhnout maximálního výkonu. Nedodržení tohoto 

parametru vede k nesprávnému spalování a nadměrnému opotřebení motoru. 

A server Kverulant se na tento problém s čerpacími stanicemi podíval zblízka. 

Foto: Maarten van den Heuvel / Unsplash 

Čerpací stanice na černé listině 

Špatný benzín a naftu prodávaly i 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 1. dubna 2022. Pravidelné zveřejňování 

výsledků kontrol benzinových stanic je především zásluha webu Kverulant, když se mu podařilo změnit letitou praxi ČOI. 

1. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou z 1. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená hodnota byla 65 mg/kg, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 35 mg/kg. 

2. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou ze 4. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Zkapalněný ropný plyn (Liquified petroleum gas – LPG) nevyhověl v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená 

hodnota byla 57,1 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 27,1 mg/kg. 

https://motorguru.cz/nejnovejsi-zpravy/kvalita-paliva-davejte-si-pozor-kde-tankujete-mame-cernou-listinu-cerpacich-stanic/daniel/
https://motorguru.cz/nejnovejsi-zpravy/kvalita-paliva-davejte-si-pozor-kde-tankujete-mame-cernou-listinu-cerpacich-stanic/daniel/
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3. Libáň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Smutná 203, 507 23 Libáň [ mapa ] 

Provozovatel: Jaroslav Havel, sídlem Lindnerova 312, 507 23 Libáň, IČ 48993671 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 5. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „voda KF“, kde naměřená hodnota byla 0,835 % m/m, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 0,416 % m/m, tj. rozdíl 0,419% m/m. 

4. Loukov 

Čerpací stanice: ČS Euro Oil č. 8, Loukov 236, 768 75 Loukov [ mapa ] 

Provozovatel: ČEPRO, a.s., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 601 93 531 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: Nafta motorová „Diesel bez Bio+“ nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená 

hodnota byla 57 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m^3, tj. rozdíl 24 g/m^3. 

Foto: Hans Eiskonen / Unsplash 

Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, 739 92 Návsí 70 [ mapa ] 

Provozovatel: Steronal s.r.o., sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 06035353 

Sankce: 1 500 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: 

Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kde naměřená hodnota byla: 

1. měření: 181,7 mg/kg, tj. rozdíl 150,6 mg/kg 

2. měření: 217,3 mg/kg, tj. rozdíl 186,2 mg/kg 

3. měření: 193,9 mg/kg tj. rozdíl 162,8 mg/kg 4. měření: 193,0 mg/kg tj. rozdíl 161,9 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle 

ČSN je 31,1 mg/kg. 

6. Třebíč 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Průmyslová 159, 674 01 Třebíč [ mapa ] 

Provozovatel: ICOM transport a.s., sídlem, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 2. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde naměřená hodnota byla 41,9 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 49,1 KPa. 

7. Přerov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice MOL Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., sídlem, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ 49450301 

Sankce: 500 000 Kč 

Datum kontroly: 25. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta (EVO Diesel Plus) nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita“, kde naměřená hodnota 

byla 488 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 33 g/m^3, tj. rozdíl 455 g/m^3. 

8. Rokycany 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, dálnice D5 směr Praha, 337 01 Rokycany [ mapa ] 

Provozovatel: Ludvík Zucha, sídlem Štipoklasy 66, 341 01 Plánice, IČ 06351760 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: PHM – LPG nevyhověla v ukazateli „síra“, jehož zjištěná hodnota byla 166,4 mg/kg, přičemž maximální 

hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 135,3 mg/kg. 

9. Písková Lhota 

Čerpací stanice: Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota [ mapa ] 

Provozovatel: DIOS, spol. s r.o., sídlem Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota, IČ 49551957 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 13. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli „konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 222,5 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 214 °C, tj. rozdíl 8,5 °C. 

Foto: Khamkéo Vilaysing / Unsplash 

10. Jičín 

Čerpací stanice: ČS SHELL Hradecká 805, 506 01 Jičín [ mapa ] 

Provozovatel: Shell Czech Republic, a. s., sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 15890554 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „MEMK“, kdy byla zjištěna hodnota 9,3 % V/V, přičemž maximální 

hodnota podle ČSN je 7,3 % V/V, tj. rozdíl 2 % V/V. 

11. Lháň 

Čerpací stanice: ČS PHM, Lháň 21, 507 13 Radim [ mapa ] 

Provozovatel: MAVE Jičín, a.s., sídlem Lháň 21, 507 13 Radim, IČ 00580384 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „CFPP (teplota filtrovatelnosti)“, kde byla zjištěna hodnota – 4 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je – 18 °C, tj. rozdíl 14 °C. 

12. České Budějovice 

Čerpací stanice: Benzina Lidická tř. 2177, České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 6. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli maximální možný obsah „MEMK“, tedy biosložky. Byla zjištěna 

hodnota 8 % V/V MEMK, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 7,0 % V/V MEMK °C, tj. rozdíl 1 %. 

Foto: Dawn McDonald / Pixabay 

Čerpací stanice: ČS CARGAS, Moravská Chrastová 10, 569 04 Brněnec [ mapa ] 

Provozovatel: CARGAS OIL s.r.o., sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 01819402 

Sankce: 140 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 12. 2020 



  

Přehled zpráv  301 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 38,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 14,5 °C. 

14. Horní Lapač 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač [ mapa ] 

Provozovatel: Pavel Červenka, sídlem Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač, IČ 60382236 

Sankce: 10 000 Kč 

Datum kontroly: 21. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 48,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 5,5 °C. 

15. Tlučná 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 206, Hlavní 779, 330 26 Tlučná [ mapa ] 

Provozovatel: PASOIL s.r.o., sídlem Františka Halase 845, 434 01 Most, IČ 640 51 862 

Sankce: 75 000 Kč 

Datum kontroly: 19. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Síra“, kdy byla zjištěna hodnota 25,2 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota je podle ČSN 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 13,4 mg/kg. 

16. Hatě 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 30 ZARIS HATĚ, 669 02 Chvalovice – Hatě [ mapa ] 

Provozovatel: ZARIS s.r.o., sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 28448391 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 9. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11 °C. 

Foto: Krzysztof Hepner / Pixabay 

Čerpací stanice: Čerpací stanice F1 GAS, 348 06 Rozvadov [ mapa ] 

Provozovatel: TOP TANK s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha – Smíchov, IČ 26403226 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 8. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA – 95 Super nevyhověl v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde byla zjištěna hodnota 67,8 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa, tj. rozdíl 6,9 KPa. 

18. Plzeň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW, Domažlická 1127/168, 318 00 Plzeň [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 48038687 

Sankce: 1 500 000 Kč (původně 2 500 000 Kč) 

Datum kontroly: 30. 7. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA 98 SUPER nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Oktanové číslo – výzkumnou metodou – OČVM“, kde byla zjištěna hodnota 94,7, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 

97,6, tj. rozdíl 2,9. 

„Oktanové číslo – motorovou metodou – OČMM“, kde byla zjištěna hodnota 84,5, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 

87,5, tj rozdíl 3. 
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„Destilační zkouška – konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 310,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214 °C, 

tj. rozdíl 96,5 °C. 

19. Valašské Meziříčí 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí [ mapa ] 

Provozovatel: ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., sídlem Žižkova 500, 738 01 Frýdek-Místek-Frýdek, IČ 28614020 

Sankce: 250 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 6. 2020 

Nekvalitní palivo: Ethanol-85 nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Tlak par DVPE“ kde byla zjištěna hodnota 27,7 kPa, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 34,1 kPa, tj. rozdíl 6,4 kPa. 

„Voda KF“ kde byla zjištěna hodnota 0,834% m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 0,416% m/m, tj. rozdíl 0,418% 

m/m. 

20. Kelčice 

Čerpací stanice: Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice [ mapa ] 

Provozovatel: Čerpací stanice Kelčice s.r.o., sídlem Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice, IČ 26252074 

Sankce: 110 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 41,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11,5 °C. 

Foto: Waldemar Brandt / Pixabay 

Čerpací stanice: PHM, Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02 [ mapa ] 

Provozovatel: SIHELSKÝ s.r.o, sídlem Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02, IČ 25145428 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Obsah síry“, naměřená hodnota činila 21,4 

mg/kg, přičemž normou stanovená maximální hodnota činí 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 9,6 mg/kg 

22. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 44 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 9 °C. 

23. Veletiny 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 5. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 46 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 7°C. 

24. Veletiny 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 8. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11°C. 

25. Strážov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Strážov, 340 24 [ mapa ] 

Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o., sídlem Strážov 71, 340 24, IČ 25243586 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 12. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 37,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 15,5 °C. 

26. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 20. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 29 °C. 

27. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 23. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 28,5 °C. 

Foto: Konstantine Trundayev / Unsplash 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW 2736 Siřejovice, D8, 41002 Siřejovice [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 48038687 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: LPG pro pohon nevyhovovalo v ukazateli jakosti „Síra (mg/kg)“, kde naměřená hodnota byla 125 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 45 mg/kg, tj. rozdíl 80 mg/kg. 

29. Albrechtice nad Vltavou 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Albrechtice nad Vltavou, 195 [ mapa ] 

Provozovatel: ATOS, s. r. o., sídlem Nad pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4, IČ 63671760 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 11. 2019 
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Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhovovala v ukazateli jakosti „teploty filtrovatelnosti CFPP“, kde naměřená hodnota byla 

-3 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je -10 °C, tj. rozdíl 7°C. 

Foto: Luis Ramirez / Unsplash 

Proč je důležité tankovat kvalitní palivo? 

Nekvalitní palivo nezpůsobí okamžitou poruchu motoru vašeho vozu. Pravidelné používání nekvalitního benzinu nebo nafty 

však může časem vést k nákladným opravám. Podíváme se na jednotlivé parametry. Příliš vysoký obsah síry způsobuje 

rychlejší opotřebení katalyzátoru. 

Na druhou stranu, pokud je zápalná teplota příliš vysoká, zvyšuje se spalování a emise a příliš nízká může vést k explozi 

olejových par při tankování. Nedostatečná odolnost proti oxidaci může mít za následek ucpání vstřikovacích trysek. 

Příliš vysoký obsah vody může při poklesu teploty pod nulu vést k ucpání palivového filtru. Nesprávné frakční složení 

motorové nafty urychluje tvorbu karbonových usazenin v motoru a vede k rychlejšímu spalování. 

Zdroj: kverulant.org, finance.cz, Wikipedia 

Redaktor: Petr Vyhnánek 
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95. Centru hrozí další reklamní smog 

Tisk ● Metro - Praha; str. 2 (Regionální zprávy) ● 20. 4. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: František Strnad 

Dosah: 233 620 ● GRP: 2.60 ● OTS: 0.03 ● AVE: 102402.98 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Pražští politici chystají změny pravidel pro umisťování vylepovací reklamy v centru města. 

Pod textem Novelizace stavebních předpisů, jehož návrh má redakce Metra k dispozici, je jako navrhovatel podepsán 

náměstek Adam Scheinherr. Podle nových pravidel pro výlep plakátů by měla být prolomena hranice velikosti reklamy v 

centru města ze čtyř metrů čtverečních na až deset metrů, a to včetně historického centra Pražské památkové rezervace, která 

je součástí ochrany UNESCO. Týkat se to má zejména takzvaných rondelů, tedy reklamních sloupů, které se četně vyskytují v 

centru Prahy. 

„V rámci připravované koncepce bude doporučeno, aby všechny reklamní rondely byly vnímány jako zařízení pro reklamu, a 

tím pádem posuzovány podle pražských stavebních předpisů,“ uvádí text, kterým by se v blízké době měli zabývat pražští 

radní. Na základě doplnění jednoho odstavce ve stavebních předpisech „bude možné i na území PPR (Pražské památkové 

rezervace) a PPZ (Pražské památkové zóny) umístit plakátovací rondely o ploše 10 metrů čtverečních“. 

Stávající omezení na čtyři metry v Praze platí od roku 2002 a náměstek Scheinherr je za tu dobu první politik, který chce toto 

omezení rozvolňovat. Nová pravidla dále uvádějí, že podmínkou pro výlep bude, aby rondely byly polepovány tradičním 

způsobem, tedy za pomocí lepidla a papírových plakátů. Neduhem této techniky bývá, že plechové rondely začínají po pár 

měsících korodovat, protože lepidlo obsahuje vodu. 

Kancelář náměstka Scheinherra nechtěla věc příliš komentovat. Mluvčí Ondřej Chlupáček nicméně redakci potvrdil, že ke 

změnám v předpisech již vznikla pracovní skupina, kterou má jakožto náměstek pro oblast územního rozvoje a územního 

plánu v gesci první náměstek primátora Petr Hlaváček. 

„Postoj pana Scheinherra mi připomíná divoká devadesátá léta. Vždycky, když se blížily volby, objevily se tendence 

rozvolňovat reklamu. Přitom pan Scheinherr se celou dobu prezentuje jako odpůrce reklamy. Obdobné pokrytectví je právě 

to, co lidi na politicích nejvíc štve,“ okomentoval případnou změnu ve stavebních předpisech Vojtěch Razima, ředitel obecně 

prospěšné společnosti Kverulant.org. 

Ve stávajících stavebních předpisech se sice uvádí, že v památkových zónách můžou být umístěny pouze plakátovací plochy, 

které slouží ke „zprostředkování informace“. Takovou informací však mnohdy bývají společenské či kulturní akce. Nelze tak 

vyloučit, že slouží k propagaci výdělečné činnosti, potažmo může akce mít i politické zaštítění. 

Rondel 

METRO 

Autor: FRANTIŠEK STRNAD 

https://app.monitora.cz/article/746147239/45edd1f1fb3fe5316000?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDMsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3NDYxNDcyMzksInRpZCI6NTcwNDR9.xJJjQ2z-fPxp5NRQW4ZexhBDZ5hwJOmoaLx9BzyXre8


  

Přehled zpráv  306 

96. Zneužití modrého majáku děkanem Miroslavem Ševčíkem 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 21. 4. 2022, 7:42 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/zneuziti-modreho-majaku-dekanem-miroslavem-sevcikem/ 

Zastánce Vladimira Putina a ekonomický expert hnutí Trikolora Miroslav Ševčík včera uspěl ve volbě děkana 

Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Připomeňte si s námi jeho papalášské zneužití modrého majáku v roce 

2014. 

Miroslav Ševčík na D5, březen 2014, foto: Pavel Uretšlegr 

Tehdejší děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v březnu 2014 neoprávněně použil modrý maják, aby mohl jet 

dálnicí v protisměru. Na dálnici D5 tehdy došlo k hromadné nehodě. Dálnice se během chvíle proměnila v jedno velké 

parkoviště. Miroslav Ševčík ale po půl hodině čekání připevnil na auto modrý majáček, otočil auto do protisměru a dál 

pokračoval odstavným pruhem, který byl určen pro záchrannou službu a policii. Ševčík později přišel se zajímavým 

vysvětlením. Prý zachraňoval spolujezdkyni, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. 

Kverulant popsal několik případů zneužití absolutní přednosti v jízdě v kauze Modré majáky politiků. Cílem Kverulanta bylo 

omezit toto zneužívání. To se povedlo. 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. I díky Kverulantovi nebyl od roku 2013 rozšířen 

vládní seznam papalášů s právem na modrý maják. Oceňte Kverulantův příspěvek k lepší politické kultuře v naší republice a 

podpořte jej alespoň malým darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zneuziti-modreho-majaku-dekanem-miroslavem-sevcikem/
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97. Čemu se vyhnout, když už inzerujete na billboardech 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 4. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/cemu-se-vyhnout-kdyz-uz-inzerujete-na-billboardech-2-2/ 

Aby nedošlo k mýlce, Kverulant.org si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, billboardy nemá rád a bojuje proti nim od 

svého vzniku v roce 2009. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech 

zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformuloval čtyři základní doporučení. 

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální 

povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h 

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

přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon 

nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik 

staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění 

kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je 

zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na 

dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec 

neinzerujte. 

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na 

jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při 

rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky. 

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů 

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP 

zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit 

podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo 

billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od 

jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu. 

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe 

méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a 

který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto 

plochách vůbec neinzerovat. 

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na 

mostech 

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, 

jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je 

nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v 

dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke 

křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči 

před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým 

dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či 

jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném 

poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků 

silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke 

stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují. 

https://www.kverulant.org/article/cemu-se-vyhnout-kdyz-uz-inzerujete-na-billboardech-2-2/


  

Přehled zpráv  308 

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat 

tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to 

navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to 

s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně 

jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce). 

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být 

směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení 

reklamní plochy 

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. 

Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si 

o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy. 

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky 

nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou. 

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl! V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, 

pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi. 

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 radikální snížení jejich počtů. 

Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. 

Kverulant děkuje za spolupráci plukovníkovi Ing. Jindřichovi Rybkovi BA., MBA. šéfovi dopravní police v Jihomoravském za 

doporučení z oblasti silniční bezpečnosti. Poděkování též patří Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu AV ČR. Ten jako 

předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti formuloval doporučení v 

této oblasti. 

Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů, proto zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí. Věnujte nám měsíčně 

například 200 korun a pomáhejte tak měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Můžete nás 

podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je 

nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Ilustrace na objednávku Kverulanta vytvořil Michal Slavkov 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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98. Předražené pronájmy kanceláří ve státní správě 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 4. 2022, 16:04 
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Téma: Kverulant 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave/ 

Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a podpořte jej alespoň symbolickým darem. 

Foto Slon 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Prosba o podporu 

Pomozte nám i Vy bojovat s plýtváním ve státní správě. Jde i o Vaše peníze. Staňte se pravidelným dárcem Kverulanta. 

https://www.kverulant.org/cases/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave/
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99. Praha 4 odmítá poskytnout za kolik uklízí ve svých budovách, prý je 

to v rozporu s Listinou základních práv a svobod 
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v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-2/ 

Kverulant opět mapuje počty úředníků, ceny pronájmů kancelářských budov a náklady na úklid ve veřejné správě. Dle zákona 

se již na tyto informace dotázal téměř stovky institucí a již obdržel většinu odpovědí. Některé jsou dosti kuriózní. Zlínský 

magistrát například neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních pět let a Městská část Praha 4 

odmítá poskytnout informaci za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 

Pomozte Kverulantovi kontrolovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem. 

Státní a veřejná správa si pronajímá nebo vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl 

kverulantem, kdyby si myslel, že někde není pronájem kanceláří či úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. 

Jedním ze způsobů, jak odhalit předražené smlouvy je porovnat mezi sebou náklady na pronájem a úklid na jednoho 

úředníka. Proto se Kverulant nedávno na tyto parametry zeptal 89 institucí. Většina z nich již odpověděla na všechny otázky. 

Ne tak úřad Městské části Praha 4. 

Úřad Městské části Praha 4 Kverulantovi sdělil, že na jeho žádost „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím tímto žádáme MČ Praha 4, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid 

kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. – „ Jaké byly celkové náklady povinného za 

úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.“, o dpovědět odmítá. Odpovědět by prý bylo 

v rozporu s Listinou základních práv a svobod: „Právo na poskytnutí žadatelem požadovaných informací tak omezuje článek 

10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že každý má právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života a také, že každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Kverulant se s tímto přístupem samozřejmě 

odmítá smířit a podává proti neposkytnutí těchto informací odvolání. 

Zlínský magistrát Kverulantovi dopisem sdělil, že na jeho žádost, kolik zaměstnanců pracuje v jednotlivých budovách úřadu 

odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: „Povinný subjekt (Magistrát města Zlína) však nedisponuje informací kolik jeho 

zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji není schopen 

dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.“ Kverulant se s tímto přístupem také nesmířil a také podal proti neposkytnutí 

těchto informací odvolání. 

Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti dlouhodobě zaměřuje na prosazování 

hospodárnosti při nakládání s veřejnými statky a činí tak často prostřednictvím porovnávání dat získaných na základě zákona o 

svobodném přístupu k informacím. Z Kverulantovi více než dvanáctileté zkušenosti z obdobnými dotazy vyplývá, že poskytnutí 

informací o žádá, je zcela běžné a nijak nezasahuje do osobnostních práv žádné osoby. Vymýšlení absurdních důvodů pro 

utajení běžných informací je pro Kverulanta dobrým vodítkem, kam zaměřit svoji pozornost. 

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 

2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V 

letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou 

tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní 

správě. Kverulant však nespí na vavřínech a proto letos na jaře poptal informace o úklidu a pronájmu kancelářských budov za 

posledních pět let. Pomozte Kverulantovi dokončit tuto novou kauzou alespoň symbolickým darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

https://www.kverulant.org/article/praha-4-odmita-poskytnout-za-kolik-uklizi-ve-svych-budovach-pry-je-to-v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-2/
https://www.kverulant.org/article/praha-4-odmita-poskytnout-za-kolik-uklizi-ve-svych-budovach-pry-je-to-v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-2/
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Cílem Kverulanta bylo potrestání řidičů parazitujících na výhodách tělesně postižených. To se podařilo. Police se začala toto 

bezohledné jednání důsledněji postihovat a bylo zabaveno více než sto falešných kartiček pro tělesně postižené. Proto byla 

tato kauza uložena do Kverulantova archivu. Oceňte Kverulantův přínos k lepšímu přístupu k tělesně postiženým a pomozte 

mu v boji za nápravu obecných věcí alespoň symbolický darem. 

Vozidlo Jana Günsbergera alias Aarona Günsbergera alias pana Ramba* 

Trestní oznámení 

Zneužívání označení invalida za sklem auta k parkování na vyhrazených místech se stalo ve své době běžným jevem. Málokdo 

se pozastavoval nad tím, když z „invalidního“ nízkého sporťáku hbitě vyskočil nadsamec se svojí slečnou nebo když z 

„invalidního“ velkého SUV sestoupí anabolicky posilněný svalovec či pan Rambo*, který si na svalovce jenom hraje. To byly 

hlavní důvody, proč se Kverulant této problematice začal v roce 2009 věnovat. V tomto roce také Kverulant získal více než 300 

fotografií 37 aut takových „invalidů“. Většina těchto zdravých nemocných „invalidů“ získala označení pravděpodobně 

podvodem nebo je podvodně používala. Kverulant podal v této věci trestní oznámení. 

5 falešných kartiček pro invalidy 

Sama policie má sice občas problém dobře zaparkovat, ale tentokrát překvapila a vyšetřovala pečlivě. Z 37 označení bylo 5 

falešných a byly majitelům odebrány. V jednom případě bylo sděleno obvinění z trestného činu padělání a pozměňování 

veřejné listiny. Toto falešné označení sloužilo k parkování luxusního vozidla na Václavském náměstí. To vše se však 

Kverulantovi zdálo málo, a tak oslovil grafické studio, aby vytvořilo leták, který bude možno přilepit na sklo auta „invalidy“. 

Zde je výsledek: 

Leták je stále možno si stáhnout zde a počastovat jím vhodný Mercedes či Porsche. A pokud se vám však zdá, že Kverulantův 

leták je příliš politicky korektní, víme o drsnějším řešení. Navštivte webové stránky našich kolegů a zakupte si samolepky, 

jejichž hlavní grafický motiv se velmi podobá logu francouzské automobilky Renault. Jak potom vypadá polepení vozidla, 

které zjevně neoprávněně parkuje na místě pro tělesně postižené, ukazuje následující video: 

Kverulantova kauza proti zneužívání parkovacích míst pro tělesně postižené vyvolala i zájem médií. Česká televize o ní v roce 

2010 natočila reportáž: 

Městská policie 

Strážníci začali Ředitel městských strážníků Prahy 1 Miroslav Stejskal tehdy v reportáži tvrdil, že oni provádí dost kontrol. Ba 

dokonce, že prý jen v Praze 1 strážníci každý měsíc odeberou karty asi 20 tzv. falešným invalidům. Kverulantovi přišlo značně 

nepravděpodobné, že by Městská policie byla konečně skutečně užitečná, a tak se oficiálně zeptal. Zde je odpověď: 

Ani v roce 2010 to nebylo slavné: 

Překvapení se tedy nekonalo. Z údajných 20 falešných karet odebraných měsíčně na Praze 1 je náhle jen necelých 10 případů 

různých odebraných věcí v roce 2009 a přibližně 5 odebraných věcí v roce 2010. Tedy včetně bouchacích kuliček a sirek 

zabavených dětem, levného vína zabaveného bezdomovcům, igelitového pytlíčku s marihuanou, včetně cigaretových papírků, 

megafonu z nepovolené demonstrace a transparentu s nápisem: „Pryč s hummery městské policie“. 

Roky kverulování se však vyplatilo a rok 2011 přinesl konečně vítanou změnu. Městská policie zabavila celkem 14 falešných 

označení tělesně postižených. 

V roce 2012 již městští strážníci již zabavili celkem 28 falešných označení pro tělesně postižené. Jistě, škarohlíd může 

namítnout, že to jsou přibližně jen dvě kartička měsíčně, ale městští zbrojnoši jsou jen prostí lidé a je třeba ocenit, že konečně 

začali dělat i něco opravdu užitečného: 

https://www.kverulant.org/article/parazite-na-parkovisti-vyhrazenem-pro-telesne-postizene/


  

Přehled zpráv  314 

A ani rok 2013 nebyl špatný. Bylo zabaveno dalších 11 padělků označení pro tělesně postižené. V roce 2014 jich bylo opět 11. 

V roce 2015 celkem 19 a v roce 2017 již 30. Podtrženo a sečteno, do konce roku 2016 již bylo zabaveno 119 falešných kartiček. 

Poděkování 

Kverulant děkuje všem, kteří našli odvahu a nalepili leták na vozidlo parazita. Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima dobře ví, že 

to není bez rizika. Podobnou zkušenost jako Kverulant má s jiným parazitem i redaktor Českého rozhlasu. Ten málem přišel o 

nahrávací techniku. 

Kverulant také děkuje za podporu zejména české firmě API, která upravuje vozidla pro skutečně tělesně postižené. Jejich 

vozidla jsou homologovaná pro celý evropský i americký trh. Bez jejich finanční podpory a bez podpory ostatních dárců by 

tento projekt nevznikl. 

Prosba o podporu 

Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale na dalších se teprve pracuje. další na Kverulanta teprve čekají. Pokud je vám 

Kverulantův vytrvalý boj sympatický, staňte se jeho pravidelným dárcem s jakkoliv malým darem. 

*pan Rambo je Aaron Günsberger, příživník na koronavirové krizi a na ukrajinské válce. V době vrcholící koronavirové 

epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za 

splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je právě Aaron Günsberger. Nyní tentýž člověk 

prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly certifikaci. Kverulant je 

přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal v dubnu 2022 trestní oznámení pro 

podvod. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  315 

101. Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 26. 4. 2022, 13:57 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/wanted-pavel-blazek-alias-don-pablo/ 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem Kverulanta odstoupení 

Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS ukončilo působení 

Pavla Blažka v exekutivě. ODS se však patně nepoučila a na podzim 2021 se Blažek opět stal ministrem spravedlnosti. 

Kverulant opět protestoval a předsevzal si, že bude činnost Pavla Blažka známého pod předávkou Don Pablo velmi pečlivě 

sledovat. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem. 

Fotokoláž: ATEO 

Už jsme si asi zvykli, že větší lháři než politici jsou už jenom politici v televizi. Ale když někdo lže, aby sebe nebo jiného 

obohatil tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, už to není jenom lež, ale naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu dle § 209. A 

přesně to Pavel Blažek podle Kverulanta udělal v kauze Diag Human. 

Kamarádi 

Bývalý ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, jeho utajený placený poradce Zdeněk Koudelka a Pavel Blažek, v lednu 2002 

narychlo jmenovaný právní zástupce ČR v této kauze, jsou hlavními viníky toho, že spor se společností Diag Human nebyl 

relativně rozumně vyřešen už v té době. Pavel Blažek ve sporu nehájil svého klienta, stát, ale zájem svůj a svého kamaráda 

Radomíra Daňhela. Šlo o to, aby si oba ještě stihli něco přivydělat na chronicky špatně kontrolovaných právních sporech státu 

dřív, než bude schválen zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (červen 2002). A že Radomír a Pavel byli 

nějací kamarádi! V roce 2001 si za 7,5 milionu korun společně koupili dům v Brně. A kamarádství vydrželo dodnes. Záhy po 

nástupu do funkce ministra spravedlnosti v červenci 2012 jmenoval Pavel Radomíra svým náměstkem sekce ekonomické a 

investiční. Při pohledu do oficiálního životopisu pana Daňhela musí být každému jasné, že jeho jedinou kvalifikací bylo letité 

kamarádství s ministrem. Jistě tedy nešlo o ukázku politické arogance a klientelismu, ale o výraz ryzího přátelství. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Policejní razie na radnici v Brně 

O „přátelství“ Pavla Blažka a Radomíra Daňhela svědčí i policejní razie na radnici Brno-střed. Ráno v pondělí 10. srpna 2020 

začala Policie ČR a NCOZ vyšetřovat brněnské politiky ODS kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové 

úplatky. Mezi vyšetřovanými jsou mimo jiné i Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel, primátorka Brna Markéta 

Vaňková i její náměstek Robert Kerndl. 

Diag Human 

Nyní však přejděme od idylického soužití v jednom domě a na jednom pracovišti k méně idylické záležitosti – ke kauze Diag 

Human. Vláda svým usnesením přikázala v listopadu 2000 ministru Fišerovi už tehdy starý spor ukončit. Nechala si předtím 

zpracovat tři nezávislé právní posudky, které shodně označily pozici státu ve sporu za ztracenou a doporučily co nejrychlejší 

dohodu tak, aby se zabránilo nárůstu úroků. V té chvíli šlo spor ukončit za maximálně dvě miliardy korun náhrady škody. 

Nikoliv za více než 10 miliard korun. Na tolik totiž narostl dluh v roce 2012. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Pavel Blažek přichází 

Zdeněk Koudelka, Kverulantovi dobře známý z kauzy Jak Zemanův kamarád Koudelka nakonec ostrouhal, v létě 2001 dopisem 

nabádal ministra, aby odložil rozhodnutí o ukončení sporu až za příští volby, které ovšem byly až za jedenáct měsíců. Ostatní 

členové vlády sice protestovali, ale ministr Fišer nedbal. Na Koudelkovu radu přizval nového právníka – právě Pavla Blažka. Ten 

ministrovi poradil, aby zadal vypracování nového „odborného“ posudku – právě firmě Radomíra Daňhela. Šlo o firmu DEUP, 

https://www.kverulant.org/cases/wanted-pavel-blazek-alias-don-pablo/
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která nejen sídlila na stejné adrese jako kancelář Pavla Blažka, ale ani se netajila spoluprací s ním. Nezávislý pozorovatel 

nemusí být zrovna stižen paranoiou, aby za tím viděl příkladný konflikt zájmů a snahu uloupnout si ze státní zakázky i něco 

pro sebe. Mimochodem, jak je vidět, spolupracující soudní exekutorkou firmy DEUP byla manželka Pavla Blažka. 

Podvod 

Jenže proč zadávat nový posudek, když už byl k dispozici hotový znalecký posudek znalců Kochánka a Luňáka, na kterém se 

shodly obě strany sporu a který ministerstvo objednalo a zaplatilo? Ten bylo třeba označit za irelevantní, a tak Pavel Blažek 

jako právní zástupce ČR zaslal rozhodčímu senátu v kauze Diag Human dopis, ve kterém jménem státu tvrdil, že Ministerstvo 

zdravotnictví ČR nikdy takový posudek neobjednalo. Pavel Blažek pro jistotu ještě naznačil, že samotné vypracování posudku 

bylo kriminální aktivitou. 

Právě zasláním tohoto dopisu se podle Kverulanta Pavel Blažek dopustil trestného činu podvodu. Pavel Blažek vědomě lhal o 

podstatných záležitostech sporu s Diag Human a to celé s cílem, aby obohatil sebe a kamaráda z „dvojdomku“. Nový 

„znalecký posudek“ totiž stál třicetkrát více než původní posudek – a o to šlo. Kverulant se o svůj právní názor na počínání 

Pavla Blažka podělil s orgány činnými v trestním řízení. Těm se však nepodařilo shromáždit dostatek důkazů a věc nakonec 

odložily. Kverulant se tomu dosti diví, protože on, ač nemaje pravomoci orgánů činných v trestním řízení, takových důkazů 

získal docela dost. Laskavý čtenář je nalezne na konci této stránky. 

Kresba: Lubomír Lichý 

Dítě opoziční smlouvy 

Za zmínku také stojí skutečnost, že všichni aktéři, či chcete-li pachatelé, této kauzy jsou z Brna. Tam si také Pavel Blažek kvůli 

svému zákulisnímu vlivu už vysloužil přezdívku „Don Pablo“. Politicky vyrostl jako dítě opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. 

Vyjednávání vzájemně výhodných vztahů, pozic a obchodů mu v sociální demokracii od začátku zajišťoval jeho blízký přítel ze 

studií a později i kolega na právnické fakultě, a také v minulosti spolumajitel nejméně dvou jeho firem, poslanec ČSSD Zdeněk 

Koudelka. Kverulant touto kauzou poukázal na politickou aroganci a klientelismus vrcholného představitele ODS. Jistě nejen 

to přispělo k volebnímu debaklu ODS ve volbách na podzim roku 2013. 

Fotokoláž: ATEO 

Návrat bandy Dona Pabla 

Na podzim 2021 proběhly v České republice volby. Vládu se jala sestavit koalice pěti stran v čele s ODS. Kverulant chtěl věřit, 

že tato vláda bude výrazně transparentnější než ta Babišova. Členové budoucí vlády, ODS, KDÚ-ČSL, TOP09, Starostové a 

nezávislý a konečně Piráti v volbách občanům společně slibovali skoncovat s klientelismem, korupcí a porušováním zákonů. 

Navržení Pavla Blažka na ministra spravedlnosti však bylo s těmito sliby v příkrém rozporu. 

Pavel Blažek, foto ČTK 

Kverulant a Nadační fond proti korupci proto 9. prosince 2021 odeslaly designovanému premiérovi Petrovi Fialovi otevřený 

dopis, ve kterém protestují proti nominaci Pavla Blažka na ministra spravedlnosti. Připomněly Blažkovo angažmá v kauze Diag 

Human a v kauze Stoka a konstatovaly, že čelní představitel justice by neměl být spojován s korupčními kauzami. 

Nadační fond proti korupci a Kverulant.org nebyly jediné watchdogové organizace, které protestovaly proti tomu, aby Pavel 

Blažek stanul v čele justice. Na vedoucí představitele nastupující vládní koalice apeloval i Transparency International. 

Marně. V pátek 17. prosince 2021 jmenoval prezident Miloš Zemanv Lánech novou vládu. Následně nový premiér Petr Fiala 

(ODS) uvedl do úřadů členy své vlády. Členem této vlády se stal ve funkci ministra spravedlnosti Pavel Blažek. Jedním z jeho 

prvních kroků bylo jmenování staronového náměstka právě Radomíra Daňhela. Tedy toho s kterým už na stejném ministerstvu 

spolupracoval v letech 2012-2013. 

Správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu Radomír Daňhel (vlevo) s předsedou klubu a jeho jediným 

věřitelem Janem Gottvaldem na tiskové konferenci, která se konala 9. srpna 2000 v Brně, foto ČTK 

Nástup na vojenskou školu za komunistů a tituly z internetu 

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší 

seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský 

titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 
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Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný 

asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve 

spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta 

jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu. 

Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. Je mezi nimi i hotelový komplex na Kanárských 

ostrovech? 

Radomír Daňhel byl také obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM). Za tento podnik 

podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 

miliardy korun. Právě v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového 

komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu údajně patří se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. 

San Fracisko 15, 50 38650 Arona, Santa Cruz deTenerife. Komplex údajně nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí. 

Ohasis Boutique Suites, foto Tripadvisor 

Kverulant ve snaze potvrdit Daňhelovo vlastnictví hotelového komplexu požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlídnutí do 

jeho všech majetkových přiznání. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetková 

přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani 

to, jak jsou velké se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního 

oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici částečně limitován, neboť podle 

§ 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), 

se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v 

rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. 

Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další)“ 

Majetková přiznání umožňují veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožnuje veřejnosti zjistit relevantní informace. 

Prosba o podporu 

Pokud si i vy myslíte, že si zasloužíme lepší ministry spravedlnosti, než jsou kvítka kdysi vyrostlá na hnojišti opoziční smlouvy, 

můžete Kverulanta podpořit. Věnujte nám každý měsíc jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. 

Únik z odposlechů 

Každá pořádná kauza má dnes i únik odposlechů do médií. A tak i Kverulant musí disponovat tajnou nahrávkou z policejního 

spisu – i kdyby si ji měl vyrobit sám. Byla pořízena při výpovědi utajeného klíčového svědka s krycím jménem „Ovar“. 

Za Kverulantův tým Jan Urban a Vojtěch Razima 

Důkazy 

Autor: Vojtěch Razima 
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102. Český rozhlas opět inzeruje na nelegální ploše 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 27. 4. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/cesky-rozhlas-opet-inzeruje-na-nelegalni-plose/ 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávního rozhlasu je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc 

ho mrzí, že Český rozhlas opakovaně porušuje zákon, když inzeruje na nelegálních billboardech. Nejnověji na LED billboardu 

na pražské magistrále. Kverulant také nedávno upozornil Český rozhlas na nelegální inzerci na dálničním mostě. Kverulant do 

rozhlasu dnes poslal dopis, ve kterém jej žádá, aby s inzercí přestal. Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji s vizuálním 

smogem placeným z koncesionářských poplatků alespoň symbolickým darem. 

ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima před nelegálním LED billboardem na pražské magistrále, 24 duben 2022, foto: 

Kverulant.org 

Kverulanta mrzí, že důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti 

na českých silnicích. Kverulant má za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti 

české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel opakovaně pomáhá. Proto se 

Kverulant také dle zákona ptá Českého rozhlasu, kolik již za posledních pět let za venkovní inzerci utratil a jaký to mělo přínos. 

Kverulant chce věřit, že Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětnou inzerci konečně ukončí. Chce 

také věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto mu dnes napsal tento dopis: 

Český rozhlas 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 

E-mail: [email protected] 

V Praze dne 27. 4. 2022 

S lítostí jsme opět zaznamenali vaši kampaň na venkovních reklamních nosičích. Uniká nám důvod, proč velká a respektovaná 

instituci inzeruje tímto pokleslým způsobem a nechápeme jaký smysl má takto utrácet peníze koncesionářů. Proto se 

dotazujeme, jak na smysl, tak na náklady této inzerce. Nicméně tím hlavním důvodem, proč se na rozhlas obracíme je 

skutečnost, že jeden z nosičů, který nově využíváte je zcela jistě nosičem nelegálním. Jde o velký LED billboard u magistrály na 

Těšnově na Praze 8. Tento nosič je rozhodnutím Magistrátu nejméně od října 2020 nelegální stavbou. 

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu 

umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů. Již 

v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna 

spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky. 

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale 

Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce 

roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu 

stavební povolení z 13 října 2020 zrušil. Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, 

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. 

LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala 

rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, 

proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po 

pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v 

dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu 

https://www.kverulant.org/article/cesky-rozhlas-opet-inzeruje-na-nelegalni-plose/
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do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání 

odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost 

prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025. 

Dovolujeme si také připomenout náš předchozí dopis z ledna tohoto roku. Tehdy jsme vás na základě podmětu našeho 

čtenáře upozornili na nelegální reklamu na Český rozhlas. Byl na mostě přes dálnici D5 (km 22,5, směr Praha) a propaguje 

Rádio DAB+. Nevíme jesli byl již tohoto místa odstraněn, ale jisté je, že stejný billboard rozhlasu se stále nachází na dálničním 

mostě na přibližně 34 kmD1 směr Brno. 

Znovu vás tech upozorňujeme, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 2302/2018 – 55 je ochranné pásmo 

dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený na každé straně dálnice svislými plochami ve 

vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a to včetně prostoru nad vnitřní stranou 

jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou tedy vždy nelegální, nejedná-li se o 

reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek stanovených zákonem. 

Mrzí nás, že právě důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti 

na českých dálnicích. Máme za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české 

státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel nepřímo pomáhá. Chceme věřit, že Český 

rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětné inzerce ukončí. Také chceme věřit, že bude napříště postupovat 

při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto si dovolujeme se s vámi opět podělit o čtyři základní doporučení, které jsme s 

dopravní policií a týmem spolupracovníků zformulovali: 

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální 

povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h 

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

přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon 

nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik 

staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění 

kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je 

zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na 

dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec 

neinzerujte. 

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na 

jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při 

rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky. 

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů 

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP 

zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit 

podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo 

billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od 

jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu. 

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe 

méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a 

který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto 

plochách vůbec neinzerovat. 

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na 

mostech 

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, 

jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je 

nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v 

dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke 

křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči 

před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým 

dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či 
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jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném 

poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků 

silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke 

stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují. 

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat 

tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to 

navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to 

s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně 

jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce). 

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být 

směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení 

reklamní plochy 

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. 

Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si 

o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy. 

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky 

nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou. 

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl. V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, 

pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi. 

Prosíme o informaci, jak jste s naším podmětem naložili. Zároveň prosíme, abyste tuto písemnost považovali za žádost o 

poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Český rozhlas o sdělení informací o celkových 

nákladech na venkovní reklamu v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Žádáme o předložení kopií příslušných smluv. Žádáme 

o sdělení, jaké byly cíle této inzerce a jak bylo dosahovaní těchto cílů vyhodnoceno. Žádáme o předložení kopií příslušných 

dokumentů. 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme 

doručení informací pouze elektronicky. 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org, o.p.s. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Nahrávání... 

Druhé a třetí generace biopaliv jsou chimérou 

Ústup Evropy od biopaliv první generace je dobrá zpráva, ale je třeba dávat pozor na zavedení kvót pro biopaliva takzvané 

druhé a třetí generace. Technologie produkce biopaliv druhé a zejména třetí generace jsou i po letech masivně dotovaných 

výzkumů stále v plenkách, ale jisté je, že to budou technologie drahé. A pokud bude surovinou k jejich výrobě cíleně 

produkovaná biomasa, tedy nějaký druh rostlin nacházejících se na planetě Zemi, nejsou a nebudou cestou, kterou by se mělo 

lidstvo vydat. Je totiž zcela jisté, že jakékoli využití biomasy k výrobě náplní do nádrží aut bude generovat přinejmenším stejné 

problémy, jako generují biopaliva první generace. Jediný rozdíl bude v tom, že místo pěstování řepky, cukrovky nebo jiných 

plodin primárně určených pro výživu obyvatel bude lidstvo zbavovat povrch planety jiného rostlinného porostu, a je zcela 

jedno, půjde-li o lesní porosty, kokosové palmy, nebo mořské či jiné řasy. Problém se prostě jenom přesune do jiných 

komodit a možná bude ještě horší než „jen“ lány řepky produkované k technickým účelům. Minimálně o dřevní hmotě lze na 

rozdíl od řepky či obilí říci, že tvoří pověstné „plíce planety“, a co se týká řas, to je pro změnu nezbytný počátek přírodního 

potravního řetězce. 

Kouzlo s výpočtem 

Ale nyní zpět ke klasickým biopalivům. Všichni jen trochu poučení dobře vědí, že výroba biopaliv produkuje 5× víc CO 2 oproti 

klasickým palivům. Jak je možné, že s tím nikdo nic nedělá, když je produkce CO 2 podle alarmistů tak fatálně škodlivá pro 

naši planetu? Snadno. Stačí zavřít obě oči a použít trik. Řekne se, že spalování biopaliv v motorech aut neprodukuje žádný CO 

2, protože rostliny jej pohlcovaly v průběhu svého růstu. Pak se jen fosilním palivům přičte k tíži CO 2, který vzniká při jízdě, a 

je to. Pak už to vyjde a biopaliva vyhrají. Co na tom, že zdravý rozum říká, že je to nesmysl, a leckdo, včetně Kverulanta, to 

považuje za podvod? Veřejnost a voliči do takového detailu přeci nikdy nepůjdou. A rozsáhlý byznys, který nás nutí kupovat 

dražší a horší biopaliva, se ještě může tvářit, že zachraňuje klima. 

Nezapočítat do celkové bilance CO 2 by snad dávalo smysl, kdyby před pěstováním biopaliv na polích v naší zemi vůbec nic 

nerostlo. Kdyby to byly holé kusy země, kde nic nepohlcuje CO 2. Kdyby pěstování biopaliv bylo spojeno s masivním 

přírůstkem zemědělské půdy na úkor původně vybetonovaných ploch. Že tomu tak nebylo a není, je naprosto zjevné. 

Je ještě jedna teoretická možnost, jak obhájit to, že do uhlíkové bilance biopaliv není započítáno CO 2, které vznikne jeho 

spálením, a totiž, kdyby spalování biopaliv produkovalo řádově méně CO 2 než pálení klasického paliva. Tak tomu ale opravdu 

není. Dokonce lze tvrdit, že spalování biopaliv v motoru není žádná ekologická hitparáda. Ve srovnání s klasickými kapalnými 

palivy mají biopaliva nižší výhřevnost a to znamená vyšší spotřebu. U dieselů o 8 %. Přidání etanolu do benzínu (BA) má u 

staršího a neupraveného motoru negativní vliv na emise oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NO x ) a na emise oxidu 

uhličitého (CO 2 ). Emise nespálených uhlovodíků (HC) jsou závislé na poměru biosložky. Měření provedlo Centrum 

dopravního výzkumu na vozidle Škoda Fabia v městském provozu. Celá studie je k dispozici zde. 

Spalování biomasy 

Kverulant není sám, kdo poukazuje na nesprávnost výpočtu úspory skleníkových plynů při výrobě biopaliv. V listopadu 2011 

bylo zveřejněno stanovisko Vědeckého výboru Evropské agentury pro životní prostředí (EEA – European Environmental 

Agency) k výpočtům účinnosti bioenergie ve vztahu ke skleníkovým plynům. Výbor zásadně zpochybnil a zkritizoval výchozí 

předpoklad, že spalování biomasy je „uhlíkově neutrální“, protože se při něm uvolňuje do atmosféry pouze takový uhlík, který 

z ní byl dříve zachycen fotosyntetickými procesy při růstu rostlin. Výbor poukazuje na skutečnost, že využitím půdy pro 

pěstování energetických plodin nemůže být taková půda využita k pěstování plodin pro jiné účely, při nichž by mohl být uhlík 

z atmosféry zachycován. 

https://www.kverulant.org/cases/drahy-bioomyl/
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Pokud se kvůli pěstování energetických plodin nahradí lesní porost jinou kulturou nebo se zpomalí zalesňování, může to vést 

až ke zvýšení koncentrace CO 2, protože ten by jinak mohl být zachycen v důsledku přírůstku lesní hmoty. Pokud se 

energetické plodiny pěstují místo potravinářských, může to vést buď k nedostatku potravin, nebo ke zvýšenému uvolňování 

CO 2, pokud se kvůli pěstování potravinářských plodin změní využití půdy. Aby mohlo využití energie z biomasy přispět ke 

snížení koncentrace CO 2, muselo by podle Výboru buď dojít k celkovému zvýšení růstu rostlin, aby byl dostatek plodin pro 

energetické účely při pokrytí ostatních potřeb lidstva, nebo by musela být energie získávána výhradně z odpadů, které by 

jinak při svém rozkladu tak jako tak uvolnily CO 2 do atmosféry. 

O kolik zdražovala biopaliva benzín a naftu? 

Od 1. září 2007 bylo v ČR zavedeno povinné přimíchávání biosložky do nafty a benzínu. To klasické pohonné hmoty 

zdražovalo a znehodnocovalo. Koncept povinných biopaliv měl také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Nejprve 

musela veškerá motorová nafta obsahovat minimálně 2 % biosložky. V roce 2009 Andrej Babiš prolobboval zákon, kterým se 

podíl biosložky povinně zvýšil na 4,5 % u nafty a 3,5 % u benzínu. Od 1. 6. 2010 byl podíl zákonem stanoven na 6,0 % pro 

naftu a 4,1 % pro benzín. Přestože bylo lze mít za prokázané, že biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají, trvala 

tato povinnost až do března 2022. 

Kverulant spočítal, že v roce 2019 biosložky zdražovaly benzín v průměru o 20 haléřů na litr a naftu o 48 haléřů. Ovšem v 

listopadu 2019 to bylo dokonce 30 haléřů na litr benzínu a 63 haléřů na litr nafty. Majitelé benzínových vozů připláceli v roce 

2019 při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 8,5 l / 100 Km 310 korun. Majitelé naftových vozů připláceli při stejném nájezdu 

645 korun. Podobné to bylo v roce 2018. Majitelé benzínových vozů připláceli 39 haléřů na litru a erár jim vytáhl za rok z 

kapsy 645 korun. Majitelé naftových vozů připláceli 35 haléřů na litru a zaplatili navíc 477 korun. Velmi podobné to bylo i v 

předchozích letech. 

fotokoláž: Kverulant.org 

Celkem motoristé v roce 2019 vydali při tankování navíc částku 3,3 miliardy korun. V roce 2018 2,9 miliardy korun, v roce 2015 

2,7 miliardy korun. V letech 2013 a 2014 to bylo přibližně 2,5 miliardy, v roce 2012 jen o něco méně, a to 2,4 miliardy korun. V 

roce 2011 činil tento výdaj 2,8 miliardy korun. Od roku 2011 do roku 2019 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro 

téměř 24 miliard korun navíc. 

Kolik se nevybralo na daních? 

K celkovému účtu za biopaliva je třeba ještě připočítat za každý rok průměrně 1,4 miliardy korun. Tolik totiž stát tratil na tom, 

že biopaliva jako E30 a E85 byla do konce roku 2015 z velké části osvobozena od spotřební daně. Proto stát v roce 2010 

nevybral daně ve výši 153 milionů korun, ale v roce 2014 už to bylo rekordních 2,212 miliardy Kč namísto plánovaných 1,643 

miliardy korun. V roce 2015 došlo konečně k malému poklesu daňového nevýběru, stát tehdy podpořil biopaliva částkou jen o 

něco málo větší než 2 miliardy korun. Stát od roku 2010 do konce roku 2015 podpořil biopaliva snížením daně téměř o 8,5 

miliardy korun. 

Graf: Kverulant.org 

Patrně nejen Kverulant nepochybuje, že stát si tuto ztrátu vykompenzoval jinými daněmi. Za biopaliva jsme tak platili všichni, a 

nikoliv jen motoristé, kteří by si to podle ekologů možná zasloužili. Od roku 2010 do konce roku 2015 nás biopaliva stála 

celkem 22,569 miliardy korun. To odpovídá ročnímu průměru ve výši 3,761 miliardy korun. V roce 2014 to bylo rekordních 

4,796 miliard korun. Rok 2015 přinesl jen malou změnu a za biopaliva jsme byli nuceni utratit 4,691 miliardy korun. 

Chraňme životní prostředí 

Životní prostředí je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České 

republice biopaliva prospěla, jak se zlepšil jejich a náš každodenní život a kolika naopak biopaliva uškodila. Vše nasvědčuje 

tomu, že biopaliva ve světě způsobila velké zdražení potravin, škodila i 6 milionům motoristů v ČR a s jistotou prospívala jen 

Andreji Babišovi, který je vyráběl. Proto si Babiš důrazným lobbováním v Poslanecké sněmovně zajistil zvýšení povinně 

přimíchávaného podílu biosložky v pohonných hmotách v roce 2010, krátce před parlamentními volbami. „Ano, lobboval jsem 

za biopaliva. Volal jsem třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ přiznal tehdy veřejně poté, co 

sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Nejen za tento čin si Andrej Babiš vysloužil místo na Kverulantově blacklistu. 

Kverulant opakovaně psal vládě 

Kverulant trval na doložení skutečných důsledků a nákladů zavedení biopaliv a požadoval tomu odpovídající reakci. Kverulant 

volal po vyhodnocení tehdy pětiletého povinného přimíchávání biopaliv v ČR. Kverulant s týmem spolupracovníků již v roce 

2012 formuloval otázky, na které by veřejnost měla znát odpovědi. Premiér, ministři průmyslu, životního prostředí a dopravy 

odpovídali, že žádnou studii nepotřebují, protože biopaliva nařídil Brusel, a tak se nedá nic dělat: 
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Ještě v roce 2012 kromě ekohujerství, indolence a devótnosti nic nebránilo tomu, aby se vláda ČR ujala iniciativy, která by 

znamenala nové projednání, případně změnu směrnic. V září se situace změnila. Evropská unie se nechala slyšet, že nejspíše 

omezí používání biopaliv založených na zemědělských plodinách. V EU se rozběhl proces, na jehož konci bylo v červnu 2014 

snížení cíle pro rok 2020 z 10 % na 7 % v oblasti klasických biopaliv. Česká republika v tomto procesu nehrála prakticky 

žádnou roli. EU konečně přišla na to, že tato paliva jsou méně šetrná k životnímu prostředí, než se předpokládalo, a že jejich 

podpora má negativní dopad na produkci a cenu potravin. 

Krátký film Žlutá nemoc 

Kverulant natočil o pěstování řepky film ŽLUTÁ NEMOC. Filmem provází publicista Marek Šálek, který společně s biologem 

RNDr. Radimem Špačkem uvádí ty nejdůležitější argumenty proti pěstování řepky ve velkém. Film byl natočen v květnu 2013 a 

má podtitul „V nejžlutější zemi světa se srnkám nedaří“. Možná si říkáte, co mají s problematikou biopaliv společného srnky. 

Podívejte se na náš krátký film: 

Snímek poukazuje zejména na to, že biopaliva vedou k emisím více skleníkových plynů než tradiční pohonné směsi a jsou jen 

drahým plýtváním. Film také tvrdil, že v důsledku pěstování řepky olejky umíralo v České republice každé jaro tisíce srnek. 

Řepka pro ně byla první zelenou potravou, ale byla pro ně jedovatá. To se naštěstí změnilo a zemědělci již začali pěstovat 

takové odrůdy řepky, která srnkám již téměř neškodí. Kverulant věří, že k tomuto obratu přispěl i svým filmem. 

Babiš profituje na biopalivech 

Jak již bylo uvedeno, od roku 2011 do roku 2019 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro téměř 24 miliard korun 

navíc. Nemalá část této částky skončila ve společnosti Preol z holdingu Agrofert ministra financí Andreje Babiše. Ten hned po 

spuštění v roce 2010 vydělal 751 milionů korun. Největší tuzemský výrobce biopaliv Preol v roce 2014 vydělal 336 milionů 

korun a celý zisk v dividendě vyplatil mateřskému Agrofertu. Na splatné dani z příjmu právnických osob tehdy odvedl do 

státní kasy pouhých 382 tisíc. Tedy téměř tisíckrát méně, než kolik činila zmíněná dividenda. Jak je takový nepoměr možný? 

Firmě to umožnily velkorysé investiční pobídky, díky nimž mohla uplatnit obří slevu na dani. 

V únoru 2017 vstoupil v platnost zákon, podle kterého nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. Je 

naprosto evidentní, že tento zákon byl od samého začátku masívně porušován zejména Babišovým holdingem Agrofert. Tak 

například Správa státních hmotných rezerv platila v těchto letech ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a 

mraženého masa 160 milionů korun. Stamilionové příjmy měl Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost 

zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším ignorantem zákona je však 

dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodávala biopaliva. 

Preol tak od roku 2017 do června 2019 dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Kverulant roky protestoval proti 

pokračující agrofertizaci České republiky a volal zejména po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. Zákon o 

evidenci skutečných majitelů 1. června 2021 potvrdil, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, neboť je stále skutečným 

majitelem Agrofertu. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

V říjnu 2013 proběhly v ČR sněmovní volby. Po nich Andrej Babiš obsadil post ministra financí. Že se nejednalo o kolosální 

konflikt zájmů, si patrně nemysleli už ani redaktoři Babišových novin. Právě biopaliva byla oblastí, na které panu Babišovi velmi 

záleželo a kde byl konflikt zájmů velmi zřejmý. A tak jeho ministerstvo připravilo pokračování daňového zvýhodnění 

vysokoprocentních a čistých biopaliv. To původně mělo skončit s koncem června 2015. Vláda v únoru 2013 odsouhlasila 

novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Andrej Babiš za to čelil velké kritice a v hlavní politické 

debatě České televize na svoji obhajobu uvedl: „Moje firmy nedostávají žádné dotace za biopaliva. Nechť to každý slyší už 

konečně. Ani korunu! Výhoda je ve spotřební dani. To znamená, kdo má tu výhodu? České dráhy, přepravci, dopravní podnik 

ČSAD. Moje firmy s tím nemají nic společného jako výrobce biopaliv…“ Všechno to byla pravda. Až na tu poslední větu. V ní se 

skrývala celá potíž zatím nejjasnějšího střetu zájmů ministra financí a majitele Agrofertu. Zákon z dílny Babišových úředníků a 

vlády, kde byl Babiš vicepremiérem, prodloužil podporu spotřeby biopaliv. Motivoval dopravce, aby je kupovali. A oni ji 

nakupovali ročně za mnoho miliard. Úleva na spotřební dani dělala biopaliva mnohem dostupnějšími. Když však klesla cena 

benzínu a nafty pod 30 Kč za litr, jako se to stalo v roce 2015, vytlačily nízké ceny klasických paliv biopaliva. Ani daňová 

podpora nestačila zastavit pokles zájmu. Na podzim 2015 tak klesl meziroční prodej ‚biobenzínu‘ E85 o 27 procent. 

Ze zmíněného Babišova vystoupení je zřejmé, že spor o biopaliva se redukoval na spor Babiše a Kalouska. Tento spor však více 

než seriózní debatu připomínal hádku Čuka s Gekem o to, kdo má horšího tatínka. Proto Kverulant pozval do debaty známého 

agrárního analytika Petra Havla: 

Veřejnost biopaliva nechce 
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Z reprezentativního průzkumu, který pro Kverulanta zpracovala mezinárodní výzkumná agentura GFK a který se uskutečnil na 

konci listopadu 2016, vyplynulo, že vyšší ceny paliv s biosložkou veřejnosti vadily (téměř 60 % lidí). Více vadily mužům (67 %) a 

aktivním řidičům (74 %). Stávající podíl povinně přimíchávané biosložky lidé zvyšovat nechtěly. Většina veřejnosti (57 %) se 

domnívala, že by měl být zachován na současné úrovni. Třetina respondentů byla toho názoru, že podíl biopaliv by se měl 

spíše nebo rozhodně snížit. Více než čtvrtina veřejnosti si nemyslela, že přidávání biosložek do paliv skutečně snižuje emise 

CO 2. 

V červnu roku 2017 se biopalivům věnovala i vědecká redakce stanice Českého rozhlasu Plus. Reportáž byla uvedena s 

podtitulem „Biopaliva měla být zachráncem klimatu i zemědělství. Jediné, co ale prokazatelně dokázala, je zdražit pohonné 

hmoty“. Kverulant jako letitý kritik konceptu povinného přimíchávání biopaliv dostal v pořadu prostor. 

Babišův lobbing vs. konec biopaliv 

Na jaře 2019 čtyři desítky poslanců navrhly zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty zcela. S návrhem přišli ve 

Sněmovně Piráti a přidali se k nim poslanci ODS, TOP 09, SPD a STAN. Zopakovali Kverulantovy argumenty, že přimíchávání 

biopaliv první generace přináší negativní důsledky a podle řady důkazů se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. 

Tehdejší premiér a hlavní výrobce biopaliv Andrej Babiš návrh odmítl a označil ho za nesmysl. Kupodivu Ministerstvo dopravy, 

byť i to měl tehdy v rukou Babiš, se zrušením přimíchávání naopak souhlasilo. Ministerstvo tehdy připomnělo, že povinné 

přimíchávání představuje jen jeden z možných způsobů, jak dosáhnout desetiprocentního cíle používání energie z 

obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020. Čtyřicet poslanců ve dvousetčlenné sněmovně bylo však stále málo na to, aby 

bylo povinné přimíchávání již tehdy zrušeno. Navíc Babišova politická divize Agrofertu, hnutí ANO, přešla do ofenzivy. 

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 byl 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. Pokud by návrh tehdy prošel, minimální podíl biosložky 

by se zvýšil více jak dvojnásobně z dnešních 4,1 procenta na 8,8 procenta. Kverulant opět protestoval a napsal všem 

poslancům a senátorům. 

Konec biopaliv 

Vláda ve středu 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení 

povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, 

že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň 

to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. 

Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv bude nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo 

životního prostředí. Dokud se zákon nezmění distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do 

paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Výjimka Evropské komise prý nutná nebude, protože 

evropská legislativa neukládá členským státům povinnost vyžadovat nějaký minimální podíl biopaliv přimíchávaných do 

pohonných hmot. 

Co však evropská legislativa vyžaduje, je snižování emisí CO 2 v dopravě. Biopaliva jsou jednou z nejlevnějších variant jak toho, 

byť vlastně jen na papíře a na základě absurdního výpočtu dosáhnout. Další variantou je třeba nákup takzvaných emisních 

úspor. „I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat 

biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot,“ 

upozornil Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR. 

Sněmovna sice 26 dubna 2022 schválila návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu, ale ke zrušení povinného 

přimíchávání se nakonec poslanci vůbec nedostali, protože více než tři hodiny trávili diskusí o programu schůze. Druhý den 

však byl konec biopaliv skutečně schválen. Pro zákon hlasovalo 144 ze 158 přítomných poslanců, třináct poslanců hnutí ANO 

se zdrželo hlasování, stejně jako jedna poslankyně KDU-ČSL. 

Nepromyšlená pomsta Babišovi? 

Problémem jsou také smlouvy, které dodavatelé s výrobci biosložky mají. Musí splnit již uzavřené kontrakty, nebo budou platit 

penále. Okamžitý efekt tak zrušení biosložky v palivech mít určitě nebude. Vše spíše nasvědčuje tomu, že zrušení povinného 

přimíchávání paliv je nepromyšlený krok namířený proti Andrejovi Babišovi. Největším výrobcem biopaliv v Česku je jeho 
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lovosická firma Preol. Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na 

dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl. 

Přestože se Kverulant o problematiku biopaliv intenzivně zabývá už celé roky ani jedou neslyšel, že by si Fialova vláda nechala 

vypracovat analýzu dané problematiky. Kdyby tak učinila, pravděpodobně by zjistila, že v minulosti v některých měsících líh 

přimíchávaný do benzínu, toto palivo, byť velmi málo, ale přece jen zlevňoval. Přesto ve středu 9. října 2022 vláda stopku 

biopalivům prezentovala jako jeden z kroků proti zdražování pohonných hmot. Přitom jen dva dny před tím uvedl jeden z 

ministrů této vlády, že cenových analýz plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. 

Přestože Kverulant po konci biopaliv volá již více než deset let, nikdy nevolal po tom, aby biopaliva skončila ze dne na den. 

Jistě přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají, ale přesto všechno si biopaliva, ale především zemědělci, kteří je 

pěstují, zaslouží měkké přistání. Například postupné utlumení během tří let. Podle dat Českého statistického úřadu se od roku 

2000 řepka pěstovala přibližně na 325 tisících hektarů orné půdy, tedy asi na jedenácti procentech celkové plochy orné půdy v 

České republice. V roce 2018 už to bylo 412 tisíc hektarů, což bylo 17 % osevní plochy. 

Prosba o podporu 

Kverulant je hrdý, že i on přispěl svým vytrvalým hlasem k ohlášenému konci povinného přimíchávání biopaliv. Prosíme oceňte 

naši práci jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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104. Povinnost přimíchávat biopaliva do nafty a benzínu včera zrušena 

nebyla 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 27. 4. 2022, 9:24 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/vlada-zrusila-povinnost-primichavat-biopaliva-do-nafty-a-benzinu-2-2/ 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. Vláda 9. března 2022 rozhodla o zastavení povinného přimíchávání. Zcela vyhráno však ještě není, bude třeba změnit 

zákon. Sněmovna sice včera schválila návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu, ale ke zrušení povinného 

přimíchávání se nakonec poslanci vůbec nedostali, protože více než tři hodiny trávili diskusí o programu schůze. Kverulant tak 

bude ve své kampani proti biopalivům pokračovat. Oceňte Kverulantův vytrvalost alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.or 

Již od roku 2007 byli čeští řidiči nuceni tankovat naftu a benzín s biosložkou. Jen od roku 2011 do roku 2015 tak byli 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 nenaplnilo. 

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. 

Kvůli biopalivům zmizely pralesy o rozloze Nizozemska 

V červnu 2021 T&E zveřejnila závěrečnou zprávu o svojí studii s názvem „Deset let neúspěšné politiky EU v oblasti biopaliv“. 

Organizace také vyzvala Evropskou komisi, aby okamžitě skončila s podporou přimíchávání zejména palmového a sójového 

oleje, protože to vede k odlesnění ploch v Asii a Jižní Americe. 

I když řada zemí přimíchává do pohonných hmot lokálně pěstované biosložky, pro splnění desetiprocentního podílu 

obnovitelných zdrojů musí velká část dovážet palmový a sójový olej z Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. „Od roku 2010 byly 

kvůli poptávce po levné biosložce zlikvidovány čtyři miliony hektarů pralesů,“ uvedla organizace ve své studii. Podle T&E 

nepřinesla podpora biopaliv zlepšení životního prostředí, naopak jeho zhoršení. „Měla to být politika pro záchranu planety, ale 

místo toho ji likviduje,“ uvádí T&E. Dovážená biosložka tvoří podle T&E až 80 % celkové evropské spotřeby. Ani Česká 

republika se bez dovozu biopaliv neobejde; sice od roku 2007 do roku 2020 dovezla jen 15 % své celkové spotřeby, ale v roce 

2020 to bylo už 28 %. 

Graf: Kverulant 

Deklarované cíle zůstaly nesplněny 

Deklarovanými důvody pro zavedení biopaliv bylo snížení dovozu ropy do EU, tvorba nových pracovních míst a snížení emisí 

CO 2. 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 milionu tun. Hlavní dovoz v roce 2018 pocházel z Ruska (151,6 milionu tun), Iráku (44 milionů tun), Saúdské Arábie (37,8 

https://www.kverulant.org/article/vlada-zrusila-povinnost-primichavat-biopaliva-do-nafty-a-benzinu-2-2/
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milionu tun), Norska (36,7 milionu tun) a Kazachstánu (36,5 milionu tun). Ruský dovoz zůstal v posledním desetiletí relativně 

stabilní. 

Graf: Kverulant 

Snížení produkce CO 2? 

A jak to dopadlo s dalším cílem, pro který jsme biopaliva údajně zavedli? Skutečně jsme díky nim snížili emise CO 2? 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. 

Spalování bionafty škodí zdraví více než spalování nafty klasické 

„Kdo tankuje biopaliva a především bionaftu založenou na příměsi metylesteru řepkového oleje, zabíjí okolí.“ S takovým 

zjištěním přišli australští vědci, jejichž výzkum publikoval v roce 2014 australský magazín Science Network. Vědci zkoumali 

především vliv zplodin různých druhů nafty na dýchací systém člověka a hlavně na plíce. K testu použili klasickou čistou 

syntetickou naftu, dále pak naftu s 20% příměsí řepkového oleje a nakonec čistou bionaftu, tedy stoprocentní metylester 

řepkového oleje. První překvapivé výsledky vznikly už při samotném spalování tří různých druhů nafty. Simulace spalování 

měla navodit stav částečného zatížení dieselového motoru. Motor na bionaftu vykazoval mnohem větší emise oxidu 

uhelnatého, ale také démonizovaného oxidu uhličitého (bionafta tedy způsobuje globální oteplování!). Zvedly se i emise oxidu 

siřičitého a dusičitého. Nižší byly jen emise oxidu dusnatého. Nejhorších výsledků dosáhla čistá bionafta i při měření produkce 

pevných částic menších než jeden mikrometr, na druhém místě skončila dvacetiprocentní bionafta. Čistá syntetická nafta 

produkuje pevných částic nejméně. Mikroskopické pevné částice na sebe vážou především toxické látky, se kterými pak 

pronikají do dýchacích cest člověka a tudy do krevního oběhu. Jak na to reagovaly plíce člověka, respektive plicní buňky? Čím 

větší byl podíl bionafty ve spalovaném palivu, tím na tom byly buňky hůře. Odumíraly rychleji nebo začaly produkovat více 

interleukinů, což znamená, že vlastně reagují jako při počínajícím těžkém plicním zánětu. 

Pěstování biopaliv 

I včelám biopaliva škodí. Chemickými postřiky a pesticidy bylo v roce 2014 postiženo 800 včelstev, zatímco v roce 2013 šlo 

pouze o 450 včelstev. Podle veterinární zprávy z oblasti ochrany zvířat jsou na vině nejčastěji postřiky řepkových polí. Navíc 

výroba biopaliv, kvůli kterým českou krajinu zaplavily lány kukuřice a řepky, způsobila masivní znečištění podzemních vod. 

Odhalila to zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2016. Spodní vody tehdy byly znečištěny hlavně látkami, které vznikají 

při reakci hnojiv s okolním prostředím. 

Konec biopaliv? 

Vláda ve středu 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení 

povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, 

že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň 

to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. 

Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv bude nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo 

životního prostředí. Dokud se zákon nezmění distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do 

paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Výjimka Evropské komise prý nutná nebude, protože 

evropská legislativa neukládá členským státům povinnost vyžadovat nějaký minimální podíl biopaliv přimíchávaných do 

pohonných hmot. 

Co však evropská legislativa vyžaduje, je snižování emisí CO 2 v dopravě. Biopaliva jsou jednou z nejlevnějších variant jak toho, 

byť vlastně jen na papíře a na základě absurdního výpočtu dosáhnout. Další variantou je třeba nákup takzvaných emisních 

úspor. „I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat 

biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot,“ 

upozornil Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR. 

Nepromyšlená pomsta Babišovi? 

Problémem jsou také smlouvy, které dodavatelé s výrobci biosložky mají. Musí splnit již uzavřené kontrakty, nebo budou platit 

penále. Okamžitý efekt tak zrušení biosložky v palivech mít určitě nebude. Vše spíše nasvědčuje tomu, že zrušení povinného 

přimíchávání paliv je nepromyšlený krok namířený proti Andrejovi Babišovi. Největším výrobcem biopaliv v Česku je jeho 

lovosická firma Preol. Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na 

dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl. 

Přestože se Kverulant o problematiku biopaliv intenzivně zabývá už celé roky ani jedou neslyšel, že by si Fialova vláda nechala 

vypracovat analýzu dané problematiky. Kdyby tak učinila, pravděpodobně by zjistila, že v minulosti v některých měsících líh 
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přimíchávaný do benzínu, toto palivo, byť velmi málo, ale přece jen zlevňoval. Přesto ve středu 9. října 2022 vláda stopku 

biopalivům prezentovala jako jeden z kroků proti zdražování pohonných hmot. Přitom jen dva dny před tím uvedl jeden z 

ministrů této vlády, že cenových analýz plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. 

Přestože Kverulant po konci biopaliv volá již více než deset let, nikdy nevolal po tom, aby biopaliva skončila ze dne na den. 

Jistě přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají, ale přesto všechno si biopaliva, ale především zemědělci, kteří je 

pěstují, zaslouží měkké přistání. Například postupné utlumení během tří let. Podle dat Českého statistického úřadu se od roku 

2000 řepka pěstovala přibližně na 325 tisících hektarů orné půdy, tedy asi na jedenácti procentech celkové plochy orné půdy v 

České republice. V roce 2018 už to bylo 412 tisíc hektarů, což bylo 17 % osevní plochy. 

Prosba o podporu 

Kverulant je hrdý, že i on přispěl svým vytrvalým hlasem k ohlášenému konci povinného přimíchávání biopaliv. Skutečný 

konec biopaliv to ale ještě není, bude třeba změnit zákon. Kverulant bude tento proces velmi pečlivě sledovat. Protože jak již 

řekl velký kverulant naší historie Karel Kryl: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří 

se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot“. Prosíme oceňte naši práci jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Povinnost přimíchávat biopaliva do nafty a benzínu včera zrušena nebyla 

Fotokoláž: Kverulant.or 

27.04. 2022 

Povinnost přimíchávat biopaliva do nafty a benzínu včera zrušena nebyla 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražovalo a znehodnocovalo. Navíc bylo zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé 

plýtvání. Vláda 9. března 2022 rozhodla o zastavení povinného přimíchávání. Zcela vyhráno však ještě není, bude třeba změnit 

zákon. Sněmovna sice včera schválila návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu, ale ke zrušení povinného 

přimíchávání se nakonec poslanci vůbec nedostali, protože více než tři hodiny trávili diskusí o programu schůze. Kverulant tak 

bude ve své kampani proti biopalivům pokračovat. Oceňte Kverulantův vytrvalost alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.or 

Již od roku 2007 byli čeští řidiči nuceni tankovat naftu a benzín s biosložkou. Jen od roku 2011 do roku 2015 tak byli 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 nenaplnilo. 

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. 

Kvůli biopalivům zmizely pralesy o rozloze Nizozemska 

V červnu 2021 T&E zveřejnila závěrečnou zprávu o svojí studii s názvem „Deset let neúspěšné politiky EU v oblasti biopaliv“. 

Organizace také vyzvala Evropskou komisi, aby okamžitě skončila s podporou přimíchávání zejména palmového a sójového 

oleje, protože to vede k odlesnění ploch v Asii a Jižní Americe. 

I když řada zemí přimíchává do pohonných hmot lokálně pěstované biosložky, pro splnění desetiprocentního podílu 

obnovitelných zdrojů musí velká část dovážet palmový a sójový olej z Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. „Od roku 2010 byly 

kvůli poptávce po levné biosložce zlikvidovány čtyři miliony hektarů pralesů,“ uvedla organizace ve své studii. Podle T&E 

nepřinesla podpora biopaliv zlepšení životního prostředí, naopak jeho zhoršení. „Měla to být politika pro záchranu planety, ale 

místo toho ji likviduje,“ uvádí T&E. Dovážená biosložka tvoří podle T&E až 80 % celkové evropské spotřeby. Ani Česká 

republika se bez dovozu biopaliv neobejde; sice od roku 2007 do roku 2020 dovezla jen 15 % své celkové spotřeby, ale v roce 

2020 to bylo už 28 %. 

Graf: Kverulant 

Deklarované cíle zůstaly nesplněny 

Deklarovanými důvody pro zavedení biopaliv bylo snížení dovozu ropy do EU, tvorba nových pracovních míst a snížení emisí 

CO 2. Žádného z těchto cílů nebylo dosaženo. Nová pracovní místa vytvořena nebyla. To dokazuje trvalý pokles počtu 
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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 milionu tun. Hlavní dovoz v roce 2018 pocházel z Ruska (151,6 milionu tun), Iráku (44 milionů tun), Saúdské Arábie (37,8 

milionu tun), Norska (36,7 milionu tun) a Kazachstánu (36,5 milionu tun). Ruský dovoz zůstal v posledním desetiletí relativně 

stabilní. 

Graf: Kverulant 

Snížení produkce CO 2? 

A jak to dopadlo s dalším cílem, pro který jsme biopaliva údajně zavedli? Skutečně jsme díky nim snížili emise CO 2? 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. 

Spalování bionafty škodí zdraví více než spalování nafty klasické 

„Kdo tankuje biopaliva a především bionaftu založenou na příměsi metylesteru řepkového oleje, zabíjí okolí.“ S takovým 

zjištěním přišli australští vědci, jejichž výzkum publikoval v roce 2014 australský magazín Science Network. Vědci zkoumali 

především vliv zplodin různých druhů nafty na dýchací systém člověka a hlavně na plíce. K testu použili klasickou čistou 

syntetickou naftu, dále pak naftu s 20% příměsí řepkového oleje a nakonec čistou bionaftu, tedy stoprocentní metylester 

řepkového oleje. První překvapivé výsledky vznikly už při samotném spalování tří různých druhů nafty. Simulace spalování 

měla navodit stav částečného zatížení dieselového motoru. Motor na bionaftu vykazoval mnohem větší emise oxidu 

uhelnatého, ale také démonizovaného oxidu uhličitého (bionafta tedy způsobuje globální oteplování!). Zvedly se i emise oxidu 

siřičitého a dusičitého. Nižší byly jen emise oxidu dusnatého. Nejhorších výsledků dosáhla čistá bionafta i při měření produkce 

pevných částic menších než jeden mikrometr, na druhém místě skončila dvacetiprocentní bionafta. Čistá syntetická nafta 

produkuje pevných částic nejméně. Mikroskopické pevné částice na sebe vážou především toxické látky, se kterými pak 

pronikají do dýchacích cest člověka a tudy do krevního oběhu. Jak na to reagovaly plíce člověka, respektive plicní buňky? Čím 

větší byl podíl bionafty ve spalovaném palivu, tím na tom byly buňky hůře. Odumíraly rychleji nebo začaly produkovat více 

interleukinů, což znamená, že vlastně reagují jako při počínajícím těžkém plicním zánětu. 

Pěstování biopaliv 

I včelám biopaliva škodí. Chemickými postřiky a pesticidy bylo v roce 2014 postiženo 800 včelstev, zatímco v roce 2013 šlo 

pouze o 450 včelstev. Podle veterinární zprávy z oblasti ochrany zvířat jsou na vině nejčastěji postřiky řepkových polí. Navíc 

výroba biopaliv, kvůli kterým českou krajinu zaplavily lány kukuřice a řepky, způsobila masivní znečištění podzemních vod. 

Odhalila to zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2016. Spodní vody tehdy byly znečištěny hlavně látkami, které vznikají 

při reakci hnojiv s okolním prostředím. 

Konec biopaliv? 

Vláda ve středu 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení 

povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, 

že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň 

to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. 

Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv bude nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo 

životního prostředí. Dokud se zákon nezmění distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do 

paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Výjimka Evropské komise prý nutná nebude, protože 

evropská legislativa neukládá členským státům povinnost vyžadovat nějaký minimální podíl biopaliv přimíchávaných do 

pohonných hmot. 

Co však evropská legislativa vyžaduje, je snižování emisí CO 2 v dopravě. Biopaliva jsou jednou z nejlevnějších variant jak toho, 

byť vlastně jen na papíře a na základě absurdního výpočtu dosáhnout. Další variantou je třeba nákup takzvaných emisních 

úspor. „I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat 

biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot,“ 

upozornil Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR. 

Nepromyšlená pomsta Babišovi? 
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Problémem jsou také smlouvy, které dodavatelé s výrobci biosložky mají. Musí splnit již uzavřené kontrakty, nebo budou platit 

penále. Okamžitý efekt tak zrušení biosložky v palivech mít určitě nebude. Vše spíše nasvědčuje tomu, že zrušení povinného 

přimíchávání paliv je nepromyšlený krok namířený proti Andrejovi Babišovi. Největším výrobcem biopaliv v Česku je jeho 

lovosická firma Preol. Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na 

dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl. 

Přestože se Kverulant o problematiku biopaliv intenzivně zabývá už celé roky ani jedou neslyšel, že by si Fialova vláda nechala 

vypracovat analýzu dané problematiky. Kdyby tak učinila, pravděpodobně by zjistila, že v minulosti v některých měsících líh 

přimíchávaný do benzínu, toto palivo, byť velmi málo, ale přece jen zlevňoval. Přesto ve středu 9. října 2022 vláda stopku 

biopalivům prezentovala jako jeden z kroků proti zdražování pohonných hmot. Přitom jen dva dny před tím uvedl jeden z 

ministrů této vlády, že cenových analýz plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. 

Přestože Kverulant po konci biopaliv volá již více než deset let, nikdy nevolal po tom, aby biopaliva skončila ze dne na den. 

Jistě přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají, ale přesto všechno si biopaliva, ale především zemědělci, kteří je 

pěstují, zaslouží měkké přistání. Například postupné utlumení během tří let. Podle dat Českého statistického úřadu se od roku 

2000 řepka pěstovala přibližně na 325 tisících hektarů orné půdy, tedy asi na jedenácti procentech celkové plochy orné půdy v 

České republice. V roce 2018 už to bylo 412 tisíc hektarů, což bylo 17 % osevní plochy. 

Prosba o podporu 

Kverulant je hrdý, že i on přispěl svým vytrvalým hlasem k ohlášenému konci povinného přimíchávání biopaliv. Skutečný 

konec biopaliv to ale ještě není, bude třeba změnit zákon. Kverulant bude tento proces velmi pečlivě sledovat. Protože jak již 

řekl velký kverulant naší historie Karel Kryl: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří 

se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot“. Prosíme oceňte naši práci jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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V současné době došlo k odlivu dárcovské podpory na watchdogovou činnost ve prospěch pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

Je to jistě pochopitelné a správné, ale dovolujeme si připomenout slova profesora Timothy Snydera, experta na novodobé 

dějiny střední a východní Evropy: „Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. 

Nejlepším způsobem, jak odolat zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma.“ A právě o to se Kverulant už 

od roku 2009. Prosíme podpořte naši činnost v této nelehké době. 

Depositphoto 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Není placen z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich váží. Jeho úsilí za lepší správu 

veřejných věcí finančně podporují jednotlivci i firmy. Bez jejich pochopení, odvahy a laskavosti by Kverulantova činnost nebyla 

možná. Poděkování patří 1275 laskavým ženám a velkorysým mužům, kteří v uplynulých 12 měsících podpořili Kverulanta. 

Prosíme buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou 

darovací bránu. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulantovi-dochazeji-penize/
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Šéf Pražského arcibiskupství Dominik Duka čeří klidné křesťanské vody poměrně pravidelně. Tu má potíže s bývalým 

zaměstnancem, který zveřejňuje podivné obchodní praktiky církve, jindy si užívá opulentní party, zatímco celá země dodržuje 

vládní covidová nařízení. A když je kolem jeho osoby dlouho klid, napíše na svůj blog zamyšlení o tom, že znásilňující ruský 

voják je jen nešťastnou obětí vlastních emocí. 

Tento týden oslavil kardinál Dominik Duka 79. narozeniny . A zřejmě jako poděkování za modlitby k jeho zdraví vyslal do světa 

věřících i bezvěrců text, který dunutil většinu jeho čtenářů vzít najednou Boží slovo nadarmo. Rozlícení a zloba se nad textem, 

který uveřejnilo v sekci blog aktuálně.cz , linou českou společností jako bílý dým z Vatikánu po úspěšné volbě nového papeže. 

Obhajoba činů násilníků z ruské armády v jejich bestiálním tažení ukrajinským územím je společensky nepřijatelná. Natož na 

samotné pachatele nahlížet optikou Dukova oka - tedy nestranně, jako na oběti těch nejsilnějších emocí a vášní. 

Obraťme se proto kvůli jeho selhání ke všem Bohům světa a nedopusťme, aby se kardinálovu zamyšlení povedlo překonat 

jazykovou bariéru. Modleme se, aby jeho obsah zůstal navždy utajen ukrajinským dívkám i ženám, chlapcům i mužům. 

Především těm, které neušetřil zfanatizovaný ruský geroj, osvobozující svým pyjem fašistické duše nebohých civilistů. 

Na sexuální násilí se nestranně dívat nebudu. Jsem jednoznačně na straně obětí, v tomhle případě žen a dětí. Ruští vojáci, kteří 

je znásilňují, jsou zločinci, žádné oběti nejsilnějších emocí a vášní v amoku. Přihlížet není k čemu, pane @dominikduka . 

https://t.co/j9ailP4rqp 

A přejme si, aby si myšlenky hlavy křesťanské církve v Čechách přečetl sám papež František . Nad řádky by snad už i on 

prozřel a ruské bezvěrce hájícímu světci ukončil čtyřleté přesluhování po kakonické rezignaci. Dominik Duka by pak snad 

konečně předal svůj post někomu, kdo si nebude výhody své vznešené pozicie užívat okázale a nabubřele jako on. 

Papež František musí mít v mimořádné oblibě kardinála Duku, jinak by ho nenechával v úřadě již čtvrtý rok po kanonické 

rezignaci… 

Rád se zdejšími znalci vatikánských poměrů shodnu, že se jedná o signál důvěry a úcty zcela mimořádný. #happyB79 

pic.twitter.com/rMA81kyqFT 

Vždyť jen připomínka jeho nebetyčné drzosti, kdy si vloni na střeše Pražského arcibiskupství uspořádal v době tvrdého 

covidového lockdownu narozeninovou party , vrhá nekřesťanské světlo na církev jako takovou. Zatímco obyčejní smrtelníci 

nesměli potkat ani své blízké a byli dlouhé týdny zavřeni ve svých domácnostech, kardinál ozdoben zlatými prsteny a 

vyšívaným rouchem popíjel nejdražší víno a hodoval se svými přáteli. 

Na „jménu Božím“ se nijak pozitivně nepodepsala ani neutuchající Dukova podpora bývalé radní České televize Hany Lipovské 

. Tu nominovala do Rady ČT Biskupská konference a její fungování na postu vypadalo spíše jako loutkoherecká etuda, při níž 

se u jejích vodidel střídaly postavy, které by zdaleka neměly mít na fungování veřejnoprávního média žádný vliv. Proč za ní 

kardinál tolik stál, si můžeme dovozovat z jeho obsáhlých prohlášení. Ale soukromé transporty služebním vozem 

prezidentského mluvčí Jiřího Ovčáčka spíše jasně ukazují, kudy a kam vedou cesty od Lipavské k Dukovi , jednomu z 

nejbližších přátel prezidenta Miloše Zemana. A nesmíme opomenout ani potíže s jedním z bývalých zaměstnancům Pražského 

arcibiskupství Vojtěchem Razimem , který založil spolek Kverulant. Na jeho stránkách pak zveřejnil dvě velké kauzy , týkající 

se hospodaření kardinálovy arcidiecéze , kvůli nimž proběhlo již několik soudních sporů. Jeden se týkal převodu majetku 

vzácných děl, respektive historických knih, a druhý převodu lukrativních pozemků za 250 milionů z arcibiskuptsví na nadaci, 

založenou právě kardinálem Dukou. 

I kdyby byly obě aféry pouhou pomstou bývalého nespokojeného zaměstnance, určitě to nevytváří Pražskému arcibiskupství a 

jeho hlavě dobrou pověst. Natož celé římskokatolické církvi, která v našich končinách v posledních letech nesbírá ovečky po 

https://www.ctidoma.cz/node/69234
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tisících, ale snaží se seč může udržet si aspoň ty, které jí zůstaly věrny. Zvrátila by to výměna kardinála? Možná… Už z úcty ke 

všem obětem války, kterým má být dopřán soucit místo relativizace jejich utrpení, by to za zkoušku stálo. 

Zdroj: blesk.cz , aktuálně.cz 

KAM DÁL: Doktorka, kterou žaluje prezident Zeman, určila Putinovu diagnózu . Dožije se ruský vládce letošních Vánoc? 

Autor: Lucie Vítková 
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Kverulant.org loni v říjnu hrdostí přijal pozvání do Sítě k ochraně demokracie, která sdružuje firmy, neziskovky i jednotlivce se 

zájmem o veřejné dění. Síť je svobodný prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, abychom 

společně nacházeli co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Síť 

sleduje veřejné dění a sdílí důležité informace i návrhy řešení. 

V den invaze na Ukrajinu Síť k ochraně demokracie přinesla expertní stanovisko s konkrétními doporučeními bezpečnostních 

expertů. Ti ruskou agresi jednoznačně odsoudili jako porušení všech platných mezinárodních norem použití síly i základních 

principů mezinárodního práva. 

V dalším kroku Síť zareagovala na zjevnou vůli politiků pomoci Ukrajině a připravit se na výzvy, které válka přinese Česku. 

Spojila experty z různých oblastí k diskuzi o potřebných opatřeních pro řešení aktuální situace i dlouhodobých výzev. Expertní 

debaty se zúčastnilo více než 20 expertů z různých pracovních skupin Fóra expertů Sítě, zástupci think-tanků, humanitárních 

organizací, lokálních spolků i soukromého sektoru či bývalí zpravodajci. 

Experti na setkání zformulovali množství opatření pro různé oblasti. Přes šedesát těchto doporučení, která bylo možné ihned 

komunikovat politikům ve formě konkrétních legislativních a exekutivních kroků. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-stal-clenem-site-k-ochrane-demokracie-2/
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Pražští politici chystají změny pravidel pro umisťování vylepovací reklamy v centru města. Podle nových pravidel pro výlep 

plakátů by měla být prolomena hranice velikosti reklamy v centru města ze čtyř metrů čtverečních až na deset metrů, a to 

včetně historického centra. 

redakce 

29. dubna 2022 

„V rámci připravované koncepce bude doporučeno, aby všechny reklamní rondely byly vnímány jako zařízení pro reklamu, a 

tím pádem posuzovány podle pražských stavebních předpisů,“ uvádí text, kterým by se v blízké době měli zabývat pražští 

radní. Na základě doplnění jednoho odstavce v ve stavebních předpisech „bude možné i na území PPR (Pražské památkové 

rezervace) a PPZ (Pražské památkové zóny) umístit plakátovací rondely o ploše 10 m 2 “. Stávající omezení na čtyři metry v 

Praze platí od roku 2002 a náměstek Scheinherr je za tu dobu první politik, který chce toto omezení rozvolňovat. 

Pražská koalice má přitom v programu, že bude omezovat tzv. vizuální smog. Radní v minulosti schválili například pravidla 

podoby provozoven v památkově chráněných oblastech, které se nacházejí v městem vlastněných budovách. Reklamu na 

území hlavního města regulují také Pražské stavební předpisy, ty však omezují pouze nosiče spadající pod stavební zákon. 

Omezení se týká různých plachet, cedulí, plakátů a výlepů na soukromých objektech, typicky plotech, opěrných zdech nebo 

fasádách budov. Nevztahuje se naopak na oficiální reklamní plochy například na městském mobiliáři a na reklamu, kterou si 

provozovatelé umístí na svoje obchody nebo jiné provozovny. 

Proti návrhu se hlasitě ozývá i obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která se situací dlouhodobě zabývá. „Postoj pana 

Scheinherra mi připomíná divoká devadesátá léta. Vždycky, když se blížily volby, objevily se tendence rozvolňovat reklamu. Je 

těžké za tím nevidět korupci. Přitom pan Scheinherr se celou dobu staví jako odpůrce reklamy. Obdobné pokrytectví je právě 

to, co lidi na politicích nejvíc štve. A právem,“ okomentoval na webových stránkách případnou změnu ve stavebních 

předpisech Vojtěch Razima, ředitel Kverulant.org. 

• 

Autor: týdeníkeuro.cz || redakce 

https://www.tydenikeuro.cz/centru-prahu-hrozi-dalsi-reklamni-smog/
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Smlouva na reklamu na mostech ve správě TSK Praha byla uzavřena již v roce 1992, tedy před třiceti lety. Je velmi poplatná 

devadesátkám. Bylo jí možno vypovědět pouze jednou za deset let. A přesně to se stalo. Na základě rozhodnutí Rady hlavního 

města Prahy tak byla vypovězena na podzim loňského roku s tím, že skončí letos v březnu. Reklamní společnost Czech 

Outdoor ze skupiny BigBoard, ale výpověď neakceptovala a reklamy neodstranila. Zneužívá podpory velké většiny české 

společnosti obětem ukrajinské války a proto na některé mosty v Praze umísťuje ukrajinské vlajky. Je zřejmé, že tak billboardáři 

činí s cílem zabránit sejmutí svých reklamních panelů z mostů. 

foto Přidej se a strhni to 

Zneužívání ukrajinské vlajky je o to trapnější a hanebnější, že jde o společnost s vazbami na Rusko. Skupina BigBoard v roce 

2002 podporovala nátlakovou skupinu Ne základnám. Firma tehdy darovala odpůrcům amerického radaru deset 

velkoplošných billboardů. Kromě Česka měl přitom tehdy BigBoard kanceláře i v Rusku nebo Bělorusku. Na otázky, komu 

společnost patří a proč se angažuje v politických akcích tehdy vedení BigBoardu odmítalo prozradit. Tajemné chování 

hlavního sponzora skupiny Ne základnám už tehdy budilo u odborníků na ruský vliv rozpaky. 

Není to poprvé, co BigBoard zneužívá státní symboly. Připomínáme české vlajky na všech billboardech podél dálnic, když začal 

platit zákaz billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy. Nejen že billboardáři svoje, po 1. září 2017 již nelegální, billboardy 

polepili českými vlajkami, ještě se snažili veřejnosti namluvit, že tím billboardy přestávají být billboardy. 

Článek byl napsán na základě FB postu REKLAMA NA MOSTECH facebookové skupiny Přidej se a strhni to a s jejím souhlasem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/billboardari-s-vazbami-na-rusko-zneuzivaji-ukrajinskou-vlajku/
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Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. Nejlepším způsobem, jak odolat 

zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/04/29/
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3 

přečtení 

V současné době došlo k odlivu dárcovské podpory na watchdogovou činnost ve prospěch pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

Je to jistě pochopitelné a správné, ale dovolujeme si připomenout slova profesora Timothy Snydera, experta na novodobé 

dějiny střední a východní Evropy: „Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. 

Nejlepším způsobem, jak odolat zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma.“ A právě o to se Kverulant už 

od roku 2009. Prosíme podpořte naši činnost v této nelehké době. 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Není placen z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich váží. Jeho úsilí za lepší správu 

veřejných věcí finančně podporují jednotlivci i firmy. Bez jejich pochopení, odvahy a laskavosti by Kverulantova činnost nebyla 

možná. Poděkování patří 1275 laskavým ženám a velkorysým mužům, kteří v uplynulých 12 měsících podpořili Kverulanta. 

Prosíme buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou 

darovací bránu. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Stanův komentář: Vím, že v této době se nevyplácí ani naznačovat, ale jen jsem se inspirován článkem pro jistotu mrknul na 

redakční účet OM a… 

Mimochodem, včera přestaly po více než 30 letech vycházet Haló noviny a v ten samý den jsem dostal zprávu o utlumení 

činnosti Kulturních novin, zřejmě kvůli tomu, že se redakce nesmiřitelně rozhádala kvůli různým pohledům na rusko-ukrajinský 

konflikt. 

Půjdeme stejnou cestou, nebo se poučíme? 

5 8 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/kverulantovi-dochazeji-penize/
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112. Kverulantovi docházejí peníze 

Online ● pravdive.eu (Názorově alternativní weby) ● 29. 4. 2022, 19:31 

Vydavatel: Pravdivě.eu (cz-) 

Dosah: 4 305 ● GRP: 0.05 ● OTS: 0.00 ● AVE: 10822.16 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://pravdive.eu/news/513/kverulantovi-dochazeji-penize 

V současné době došlo k odlivu dárcovské podpory na watchdogovou činnost ve prospěch pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

Je to jistě pochopitelné a správné, ale dovolujeme si připomenout slova profesora Timothy Snydera, experta na novodobé 

dějiny střední a východní Evropy: „Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. 

Nejlepším způsobem, jak odolat zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma.“ A právě o to se Kverulant už 

od roku 2009. Prosíme podpořte naši činnost v této nelehké době . 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Není placen z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich váží. Jeho úsilí za lepší správu 

veřejných věcí finančně podporují jednotlivci i firmy. Bez jejich pochopení, odvahy a laskavosti by Kverulantova činnost nebyla 

možná. Poděkování patří 1275 laskavým ženám a velkorysým mužům, kteří v uplynulých 12 měsících podpořili Kverulanta. 

Prosíme buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou 

darovací bránu . 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Stanův komentář: Vím, že v této době se nevyplácí ani naznačovat, ale jen jsem se inspirován článkem pro jistotu mrknul na 

redakční účet OM a… 

Mimochodem, včera přestaly po více než 30 letech vycházet Haló noviny a v ten samý den jsem dostal zprávu o utlumení 

činnosti Kulturních novin , zřejmě kvůli tomu, že se redakce nesmiřitelně rozhádala kvůli různým pohledům na rusko-

ukrajinský konflikt. 

Půjdeme stejnou cestou, nebo se poučíme? 

https://pravdive.eu/news/513/kverulantovi-dochazeji-penize
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113. Kverulantovi docházejí peníze 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 29. 4. 2022, 19:59 

Rubrika: Články 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://oral.sk/kverulantovi-dochazeji-penize/ 

Leave a comment 

V současné době došlo k odlivu dárcovské podpory na watchdogovou činnost ve prospěch pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

Je to jistě pochopitelné a správné, ale dovolujeme si připomenout slova profesora Timothy Snydera, experta na novodobé 

dějiny střední a východní Evropy: „Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. 

Nejlepším způsobem, jak odolat zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma.“ A právě o to se Kverulant už 

od roku 2009. Prosíme podpořte naši činnost v této nelehké době. 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Není placen z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich váží. Jeho úsilí za lepší správu 

veřejných věcí finančně podporují jednotlivci i firmy. Bez jejich pochopení, odvahy a laskavosti by Kverulantova činnost nebyla 

možná. Poděkování patří 1275 laskavým ženám a velkorysým mužům, kteří v uplynulých 12 měsících podpořili Kverulanta. 

Prosíme buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou 

darovací bránu. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Stanův komentář: Vím, že v této době se nevyplácí ani naznačovat, ale jen jsem se inspirován článkem pro jistotu mrknul na 

redakční účet OM a… 

Mimochodem, včera přestaly po více než 30 letech vycházet Haló noviny a v ten samý den jsem dostal zprávu o utlumení 

činnosti Kulturních novin, zřejmě kvůli tomu, že se redakce nesmiřitelně rozhádala kvůli různým pohledům na rusko-ukrajinský 

konflikt. 

Půjdeme stejnou cestou, nebo se poučíme? 

Loading… 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/kverulantovi-dochazeji-penize/
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114. Praha 15 dosud neodstranila načerno postavený velký autobazar 

místního kmotra 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 2. 5. 2022, 8:17 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar-kveten-2/ 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik žalob, a přestože 

soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Cílem Kverulanta je už od roku 

2009 odstranění této černé stavby. Dnes k tomu znovu vyzval Prahu 15. Pomozte Kverulantovi bojovat proti aroganci 

notorických kmotrů a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

https://www.kverulant.org/article/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar-kveten-2/
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společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 
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V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

Kverulant se tím nenechá odradit a dnes znovu vyzval Prahu 15 k odstranění černé stavby. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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115. Kardinál Duka tuneluje církevní majetek 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/kardinal-duka-tuneluje-cirkevni-majetek-ii/ 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. To se však 

ještě nestalo, a tak v srpnu 2021 převedl Duka na svoji nadaci další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. 

Nyní byl do Prahy jmenován nový nuncius, tedy někdo jako velvyslanec Vatikánu. I toho nyní Kverulant dopisem seznámil se 

situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval. Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o 

tunelování církevního majetku. Požádal soud o vydání tří předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily a žaluje 

Kverulanta o tři miliony korun. Pomozte Kverulantovi v zápase s problematickým prelátem a podpořte jej alespoň malým 

darem. 

Fotokoláž ATEO 

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. 

Hostivařské 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. Stalo 

se tak darovací smlouvou mezi Hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020. Podle právního řádu 

je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva, je však 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. 

Krácení daně? 

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. 

Ve smlouvě, kterou Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba 

pozemky se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním.“ Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu 

bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by to tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od 

darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i převodem pozemků Dukovy nadace 

developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad. 

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 

https://www.kverulant.org/cases/kardinal-duka-tuneluje-cirkevni-majetek-ii/
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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 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. 

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. 

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. 

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 a nunciovi 

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. 

Teprve 12 října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od Apoštolského nuncia v Praze. Apoštolský nuncius arcibiskup Charles 

D. Balvo v něm Kverulantovi píše, že Vatikán, resp., jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je 

cosi jako velvyslanec Vatikánu v České republice. 

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant 

dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek 

zpět církvi. 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m 2 a 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. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 

milionů korun. 
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Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva, 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: 

Ani s tímto převodem majetku církve na privátní nadaci se Kverulant odmítl smířit, a proto se v říjnu 2021 znovu obrátil na 

Svatý stolec s dopisem, že Duka pokračuje ve vyvádění církevního majetku mimo církev a že tak znovu porušil kanonické 

právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán konečně prohlásí Dukovi transakce za neplatné a konečně jmenuje do Prahy lepšího 

pastýře. 

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2022 a 

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, směnná smlouva s developerem opět neuvádí. 

Mediální ohlas 

Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. 

Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o celé kauze natočili reportáž: 

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park 

a hřiště. 

Reakce Arcibiskupství 

Zveřejnění Kverulanta odhalení vyvolalo na Arcibiskupství dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář arcibiskupství a 

jeden ze statutárních zástupců Dukovi nadace, uveřejnil článek s názvem Správa církevního majetku v zemi závisti. Kdo by 

čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku bude zklamán již perexem Balíkova článku: „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?“ 

Duka prohrál soud proti Kverulantovi 

V polovině května 2021 bylo Kverulantovi doručeno první 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. 

Foto: William Cho, pixabay 

Ve středu 20. července 2021 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 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.“ 

Druhé předběžné opatření 

Duka nesel nelibě dokonce i to, že Kverulant psal o zamítnutí jeho prvního předběžného opatření u odvolacího soudu tak, že 

„Soud dal Kverulantovi zapravdu“. Tento Kverulantův titulek a věta pod ním uvedená: „Odvolací soud však dal nyní 

Kverulantovi zapravdu a konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí“ se stal předmětem dalším, druhého Dukova 

předběžného opatření. K velmi nemilému Kverulantově překvapení Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu 2021 Dukovi vyhověl, 

a Kverulantovi nařídil titulek přeformulovat. Kverulant nařízení soudu respektoval a změnil titulek na „Duka prohrál soud proti 

Kverulantovi“. I větu pod nadpisem na žádost soudu přeformuloval. 
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I toto předběžné opatření považoval Kverulant za neomalený cenzurní zásah a podal proti němu odvolání. I tentokrát 

Kverulant namítal, že opatření nezákonně zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu. Odvolací soud však 

Kverulantovo odvolání v listopadu 2021 odmítl. Toto odmítnutí považuje Kverulant za absurdní. Nejen, že Městský soud v 

Praze nazývá Kverulanta „matkou“, ale zejména odůvodnění zamítnutí Kverulantova odvolání vychází z nejlepších tradic 

Kafkovy vlasti, tak dobře popsaných v románu Proces. Nuže Kverulantovo odvolání proti předběžnému opatření se zamítá 

proto, že Kverulant už předmětný nadpis i inkriminovanou větu vymazal a tak už vlastně neexistuje předmět sporu: 

Ústavní stížnost 

Kverulant se s tímto Kafkovským závěrem soudu odmítl smířit. Opravným prostředkem proti druhoinstančním rozhodnutím 

civilních soudů je dovolání, které však v daném případě nebylo přípustné. Proto Kverulantovi nezbylo než obrátit se na soud 

ústavní. Kverulant ve své ústavní stížnosti z ledna 2021 uvádí, že byly porušeny principy svobodného a demokratického státu, 

které zakotvují mimo jiné princip právního státu, jehož neoddělitelnou součástí je zásada předvídatelnosti a právo na právní 

jistotu. Podle Kverulanta bylo porušeno i jeho ústavně zaručené základní právo stěžovatele na spravedlivý proces. Dále bylo 

porušeno ústavně garantované právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu, zejména pak právo na projednání věci 

„stanoveným postupem“. A konečně také bylo porušeno právo stěžovatele na zákonnost postupu orgánů uplatňujících státní 

moc, zejména ve vazbě na ústavní povinnost soudů rozhodovat spory a jiné právní věci v souladu se zákonem, přičemž i 

rozhodování o návrzích na nařízení předběžných opatření je podle právní teorie i podle konstantní a ustálené judikatury 

Ústavního soudu nedílnou součástí spravedlivého rozhodnutí ve věci. 

Třetí předběžné opatření 

Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku opravdu vytrvale. V říjnu 2021 

požádali jeho právníci soud o vydání dalšího, třetího předběžného opatření. Tentokrát prelátovi vadilo, že Kverulant na svých 

stránkách píše, že byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace 

Arietinum. Tato absurdní žádost o vydání předběžného opatření byla naštěstí obratem zamítnuta. 

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 zadostiučinění“ ve výši 3 miliony 

korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. Pomozte 

Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a podpořte jej alespoň malým darem. 

Prosba o podporu 

Kverulant věří, že odhalení Dukova tunelu přispěje k výměně primase českého. Kverulant chce věřit, že se jím už brzo stane 

muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým 

prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž měl by dobře sloužit široké veřejnosti. Pokud si to myslíte i 

vy, pomozte Kverulantovi v zápase s chamtivým prelátem a podpořte jej jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

Poděkování 

Tuto kauzu podporuje společnost Fair Trade Centrum, nejstarší fair trade e-shop v České republice: 

Právě křesťanské organizace stály u samého zrodu spravedlivého obchodu po 2. světové válce a dodnes se ho účastní v 

nemalé míře. I proto nechceme jen nečinně přihlížet, jak představitelé naší největší církve nectí základní hodnoty, ze kterých i 

my ve férovém obchodě vycházíme. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 
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Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Z Prahy mělo při výměně mobiliáře po skončení smlouvy s firmou JCDecaux zmizet do začátku letošního roku přes 200 

reklamních nosičů. V tomto případě se jedná se zejm o takzvané citylight vitríny, které stojí samostatně na ulicích. Firma jich 

však odstranila jen asi třetinu. Měnit se budou i přístřešky u MHD, které provozovalo JCDecaux, tady už ale jdou práce za 

městskou společností Technologie hlavního města Prahy (THMP). 

Magistrát představil prototyp nové zastávky MHD. (29. listopadu 2019) | foto: IPR Praha 

„U samostatných prvků JCDecaux, tedy sloupů, hodin a vitrín, je odstranění rozděleno do tří částí. V první z nich, která skončila 

v lednu 2022, mělo být odstraněno 214 reklamních prvků. Podle nám dostupných informací bylo ale odstraněno pouze 67 z 

nich, zbylých 147 odstraněno nebylo, což jsme u společnosti JCDecaux reklamovali a vyzvali ji k nápravě,“ uvedl pro Metro 

mluvčí THMP Martin Drozd. 

Chybějící povolení od magistrátu 

Podle JCDecaux k zpoždění došlo z důvodu nezískání potřebných úředních povolení. „Postupujeme přesně v souladu se 

smlouvou, v dostatečném předstihu jsme v rámci 1. tranše zažádali o všechna povolení potřebná k odstranění stavby,“ uvedl 

mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka a dodal: „Je smutné, že město nedokáže zajistit, aby včas získalo potřebná povolení, i když pan 

primátor tvrdil opak.“ K demontáži zmiňovaných zastávek má dojít o prázdninách v rámci druhé tranše. Přístřešky s reklamním 

nosičem, ale mohly zmizet už dřív. Firma JCDecaux totiž měla i povolení pro práce i v zimním období. Protože, ale podle 

společnosti magistrát nedodal povolení k odstranění zastávek, JCDecaux na nich dál provozovala reklamní plochy. 

„Pokud by se situace opakovala nebo nezlepšila, bude na rozhodnutí magistrátu, s jakou tvrdostí bude plnění smlouvy 

vymáhat,“ doplnil Drozd. 

Nové přístřešky instaluje dodavatelská firma Energovod CZ, která podle jejího výrobního ředitele Lukáše Bejvla nemá 

problémy s dodávkami. „Masivní realizace nastane s počátkem června a bude vrcholit v prázdninových měsících,“ uvedl šéf 

THMP Tomáš Jílek. Dodal, že takto to firma naplánovala i s ohledem na nižší dopravní provoz v letních měsících. 

„Připomeňme si, že Praha uzavřela smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků 

na zastávkách MHD už v roce 2008. Už tehdy to byla smlouva pro město krajně nevýhodná. Nám vždy vadilo kšeftování s 

veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky jsme usilovali o zrušení této smlouvy. Chaotický přístup města nás 

nepřekvapuje. Billboardářům jde o velké peníze a některým úředníkům možná také,“ uvedl pro Metro Vojtěch Razima z 

neziskové organizace Kverulant. 

Autor: ČTK 
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https://www.idnes.cz/praha/zpravy/jcdecaux-mobiliar-zastavky-vymena-reklama.A220502_131931_praha-zpravy_rts
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Billboardáři opět kryjí svoje černé reklamy. Opět „bohulibými“ iniciativami 

Od 

- 

02/05/2022 

Připomíná to zákopovou válku. Firmy provozující reklamy na domech načas skrývají to, že mají své reklamy ilegálně. Pokoušejí 

se odvést pozornost úřadů a chtějí potlesk všech s tím, že jejich aktivita je bohulibá. Před časem billboardáři kryli svoje ilegal 

plochy třeba u Nuseláku přes tvář komunisty popravené Milady Horákové. Teď zase svůj šmé byznys skrývají přes ukrajinské 

vlajky. 

Na mostu na křižovatce Ohrada na Žižkově se objevila ukrajinská vlajka. Barvy modré a žluté jsou teď v kurzu, vlajky sdílejí 

Češi jako odpor proti ruské agresi. Toho právě využívají billboardáři. Tahle plocha na Žižkově totiž není novinkou. Normálně 

slouží jako reklama. Jedná se ale o ilegální reklamu. 

Ilegalní reklama na Žižkově. Kšeftaři s černou reklamou se snaží vylepšit si renomé. Svůj šmé byznys na čas překrývají 

bohulibou iniciativou. FOTO: FB Přidej se a strhni to 

O co v tomto případě jde? Podle iniciativy Přidej se a strhni to: 

– smlouva na reklamu na mostech ve správě TSK Praha byla uzavřena již v roce 1992, tedy před třiceti lety 

– je napsaná fikaně – lze jí vypovědět pouze jednou za deset let 

– na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy tak byla vypovězena na podzim loňského roku s tím, že skončí letos v 

březnu 

– reklamní společnost Czech Outdoor ze skupiny BigMedia ale výpověď neakceptovala a reklamy neodstranila 

– s cílem zabránit sejmutí reklamních panelů nyní na některých mostech umísťuje ukrajinské vlajky 

– není to poprvé, co tohle skupina BigMedia zkouší – připomínáme české vlajky na všech billboardech podél dálnic nebo 

zneužití odkazu Milady Horákové na domě nad Nuselským mostem 

– použití ukrajinské vlajky je o to trapnější a hanebnější, že jde o společnost s vazbami na Rusko 

Firma napojená na Rusko? Využívá ukrajinskou tragédii? 

„Zneužívání ukrajinské vlajky je o to trapnější a hanebnější, že jde o společnost s vazbami na Rusko. Skupina BigBoard v roce 

2002 podporovala nátlakovou skupinu Ne základnám. Firma tehdy darovala odpůrcům amerického radaru deset 

velkoplošných billboardů. Kromě Česka měl přitom tehdy BigBoard kanceláře i v Rusku nebo Bělorusku. Na otázky, komu 

společnost patří a proč se angažuje v politických akcích tehdy vedení BigBoardu odmítalo prozradit. Tajemné chování 

hlavního sponzora skupiny Ne základnám už tehdy budilo u odborníků na ruský vliv rozpaky,“ píše Vojtěch Razima z inicativy 

Kverulant.org, který se tématem černých reklam zabývá dlouhodobě. 

Podle něj to není poprvé, co BigBoard zneužívá státní symboly. Připomíná české vlajky na všech billboardech podél dálnic, 

když začal platit zákaz billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy. Nejen že billboardáři svoje, po 1. září 2017 již nelegální, 

billboardy polepili českými vlajkami, ještě se snažili veřejnosti namluvit, že tím billboardy přestávají být billboardy. 

Ohlas v médiích: Horáková kryje ilegalní reklamu 

https://www.prahazdarma.cz/magazin/architektura-a-verejny-prostor/billboardari-opet-kryji-svoje-cerne-reklamy-opet-bohulibymi-iniciativami/
https://www.prahazdarma.cz/magazin/architektura-a-verejny-prostor/billboardari-opet-kryji-svoje-cerne-reklamy-opet-bohulibymi-iniciativami/
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O jednom takovém případě psal v srpnu 2020 deník Metro ve svém článku Na domy se vrátila obří plachta. Horáková „kryje“ 

ilegální reklamu. Deník Metro tehdy psal o tom, že na domech u Nuselského mostu, kde se obří billboardy vyvěšovaly 

načerno, se objevila reklama Iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty. Novinář Marek Peška zjistil, že autoři iniciativy o tom 

nic nevěděli. Problém tehdy byl, že autoři nechali možnost sdílet data k tisku takových billboardů volně. Toho billboardáři 

využili. 

Billboardáři na čas skryli svou ilegalní plochu u Nuselského mostu akcí, která připomínala popravu Milady Horákové. FOTO: 

Metro.cz 

Podobně billboardáři využili situace, kdy došlo k rozhodnutí odstranit jejich billboardy kolem dálnic a rychlostních silnic. O 

případu psal například Reflex v článku Pod českou vlajkou. Boj o billboardy vrcholí. 

Mezi agenturami, které mají billboardy načerno je také společnost BigBoard. Ta by podle serveru iDNES.cz mohla být 

napojena na Rusko. To píše v článku Iniciativu Ne základnám financuje tajemný sponzor podnikající v Rusku. 

V souvislosti s černou reklamou společnosti BigBoard jsme psali v souvislosti s billboardem na Barrandovském mostě v článku 

Barrandovský most čeká na svou Rovnováhu. Snad se zbaví billboardu. Za obří reklamu, která tam stojí načerno, Praha ročně 

dostává 200 tisíc korun. Přitom zisk provozovatele za stejné období jdou do desítek milionů. Jiný a přesto dost podobný 

případ je obřího digiboardu, který stojí na Florenci. O něm jsme psali v textu Na černo stojícího digireklamního macka jen tak 

nikdo neuřízne. Vypadá to, že Praha je proti stamilionovým kšeftům úplně bezzubá. Jak dlouho? Odpovědi brzy zjistíme. 

-mag- 

Autor: prahazdarma 
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Nové přístřešky budou vznikat 

hlavně v létě. 

Z Prahy mělo při výměně mobiliáře po skončení smlouvy s firmou JCDecaux zmizet do začátku letošního roku přes 200 

reklamních nosičů. Šlo například o vitríny přístřešků zastávek nebo i o samostatně stojící reklamní plochy. Firma jich však 

odstranila jen asi třetinu. 

Instalaci nových přístřešků u zastávek má na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP). Další vlna jejich 

montování by měla začít v červnu. Celkem město plánuje vyměnit 700 zastávek, jež vlastní firma JCDecaux. Té magistrát 

neprodloužil smlouvu na jejich provozování. „Demontáž je rozdělena do tří částí, takzvaných tranší, a obsahuje demontáž 

samostatných reklamních prvků v majetku firmy JCDecaux – konkrétně jde o sloupy, hodiny či vitríny. První tranše, ve které 

mělo být odstraněno 214 reklamních prvků, skončila v lednu 2022. Podle nám dostupných informací bylo ale odstraněno 

pouze 67 z nich. Zbylých 147 odstraněno nebylo, což jsme u společnosti JCDecaux reklamovali a vyzvali ji k nápravě,“ uvedl 

pro Metro mluvčí THMP Martin Drozd. 

Chybějící povolení 

Podle JCDecaux ke zpoždění došlo z důvodu nezískání potřebných úředních povolení. „Postupujeme přesně v souladu se 

smlouvou, v dostatečném předstihu jsme v rámci první tranše zažádali o všechna povolení potřebná k odstranění stavby,“ 

uvedl mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka a dodal: „Je smutné, že město nedokáže zajistit, aby včas získalo potřebná povolení, i když 

pan primátor tvrdil opak.“ K demontáži mobiliáře má dojít o prázdninách vrámci druhé tranše. Přístřešky s reklamním nosičem 

ale mohly zmizet už dřív. Firma JCDecaux totiž měla i povolení pro práce i v zimním období. Protože ale podle společnosti 

magistrát nedodal povolení k odstranění zastávek, společnost na nich dál provozovala reklamní plochy. „Pokud by se situace 

opakovala nebo nezlepšila, bude na rozhodnutí magistrátu, s jakou tvrdostí bude plnění smlouvy vymáhat,“ doplnil Drozd. 

Na původní nevýhodnou smlouvu města se společností JCDecaux opakovaně upozorňovala například organizace Kverulant, 

která se zabývá kauzami týkajícími se veřejných institucí . „Připomeňme si, že Praha uzavřela smlouvu se společností JCDecaux 

o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách MHD už v roce 2008. Už tehdy to byla smlouva pro 

město krajně nevýhodná. Nám vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky jsme usilovali o 

zrušení této smlouvy. Chaotický přístup města nás nepřekvapuje. Billboardářům jde o velké peníze a některým úředníkům 

možná také,“ uvedl pro Metro Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant. 

Letní obměna 

Nové přístřešky instaluje firma Energovod CZ, která podle dřívějšího vyjádření nemá problémy s dodávkami. „Masivní realizace 

nastane počátkem června a bude vrcholit v prázdninových měsících,“ uvedl šéf THMP Tomáš Jílek. Dodal, že takto to firma 

naplánovala i s ohledem na nižší dopravní provoz během léta. 

Vlastní zastávky 

Česká dceřiná společnost francouzské firmy JCDecaux provozovala stovky přístřešků v metropoli na základě smlouvy z roku 

1994, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu. 

Smlouva skončila koncem ● loňského června, vedení města již před tím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Na jeho 

podobu město vypsalo designovou soutěž, prototyp poté nechalo umístit na Palackého náměstí. O nové zastávky by se v 

budoucnu měl starat dopravní podnik, ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. 

Autor: FRANTIŠEK STRNAD 

https://app.monitora.cz/article/759080641/b5fe500b7c4402c33d6b?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDQsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3NTkwODA2NDEsInRpZCI6NTcwNDR9.OQL5CzYCYsmX2q-jPw0cmPpFocJu3GfLwWbxFmGyys4
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119. Kverulant píše nunciovi: Duka tuneluje církevní majetek 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-pise-nunciovi-duka-tuneluje-cirkevni-majetek-2/ 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. To se však 

ještě nestalo, a tak v srpnu 2021 převedl Duka na svoji nadaci další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. 

Nyní byl do Prahy jmenován nový nuncius, tedy někdo jako velvyslanec Vatikánu. I toho nyní Kverulant dopisem seznámil se 

situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval. Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o 

tunelování církevního majetku. Požádal soud o vydání tří předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily a žaluje 

Kverulanta o tři miliony korun. Pomozte Kverulantovi v zápase s problematickým prelátem a podpořte jej alespoň malým 

darem. 

Fotokoláž ATEO 

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. 

Hostivařské 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. Stalo 

se tak darovací smlouvou mezi Hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020. Podle právního řádu 

je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva, je však 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. 

Krácení daně? 

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. 

Ve smlouvě, kterou Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba 

pozemky se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním.“ Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu 

bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by to tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od 

darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i převodem pozemků Dukovy nadace 

developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad. 

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 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-pise-nunciovi-duka-tuneluje-cirkevni-majetek-2/
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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 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. 

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. 

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. 

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 a nunciovi 

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. 

Teprve 12 října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od Apoštolského nuncia v Praze. Apoštolský nuncius arcibiskup Charles 

D. Balvo v něm Kverulantovi píše, že Vatikán, resp., jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je 

cosi jako velvyslanec Vatikánu v České republice. 

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant 

dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek 

zpět církvi. 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m 2 a 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. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 

milionů korun. 
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Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva, 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: 

Ani s tímto převodem majetku církve na privátní nadaci se Kverulant odmítl smířit, a proto se v říjnu 2021 znovu obrátil na 

Svatý stolec s dopisem, že Duka pokračuje ve vyvádění církevního majetku mimo církev a že tak znovu porušil kanonické 

právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán konečně prohlásí Dukovi transakce za neplatné a konečně jmenuje do Prahy lepšího 

pastýře. 

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2022 a 

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, směnná smlouva s developerem opět neuvádí. 

Mediální ohlas 

Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. 

Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o celé kauze natočili reportáž: 

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park 

a hřiště. 

Reakce Arcibiskupství 

Zveřejnění Kverulanta odhalení vyvolalo na Arcibiskupství dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář arcibiskupství a 

jeden ze statutárních zástupců Dukovi nadace, uveřejnil článek s názvem Správa církevního majetku v zemi závisti. Kdo by 

čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku bude zklamán již perexem Balíkova článku: „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?“ 

Duka prohrál soud proti Kverulantovi 

V polovině května 2021 bylo Kverulantovi doručeno první 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. 

Foto: William Cho, pixabay 

Ve středu 20. července 2021 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 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.“ 

Druhé předběžné opatření 

Duka nesel nelibě dokonce i to, že Kverulant psal o zamítnutí jeho prvního předběžného opatření u odvolacího soudu tak, že 

„Soud dal Kverulantovi zapravdu“. Tento Kverulantův titulek a věta pod ním uvedená: „Odvolací soud však dal nyní 

Kverulantovi zapravdu a konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí“ se stal předmětem dalším, druhého Dukova 

předběžného opatření. K velmi nemilému Kverulantově překvapení Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu 2021 Dukovi vyhověl, 

a Kverulantovi nařídil titulek přeformulovat. Kverulant nařízení soudu respektoval a změnil titulek na „Duka prohrál soud proti 

Kverulantovi“. I větu pod nadpisem na žádost soudu přeformuloval. 
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I toto předběžné opatření považoval Kverulant za neomalený cenzurní zásah a podal proti němu odvolání. I tentokrát 

Kverulant namítal, že opatření nezákonně zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu. Odvolací soud však 

Kverulantovo odvolání v listopadu 2021 odmítl. Toto odmítnutí považuje Kverulant za absurdní. Nejen, že Městský soud v 

Praze nazývá Kverulanta „matkou“, ale zejména odůvodnění zamítnutí Kverulantova odvolání vychází z nejlepších tradic 

Kafkovy vlasti, tak dobře popsaných v románu Proces. Nuže Kverulantovo odvolání proti předběžnému opatření se zamítá 

proto, že Kverulant už předmětný nadpis i inkriminovanou větu vymazal a tak už vlastně neexistuje předmět sporu: 

Ústavní stížnost 

Kverulant se s tímto Kafkovským závěrem soudu odmítl smířit. Opravným prostředkem proti druhoinstančním rozhodnutím 

civilních soudů je dovolání, které však v daném případě nebylo přípustné. Proto Kverulantovi nezbylo než obrátit se na soud 

ústavní. Kverulant ve své ústavní stížnosti z ledna 2021 uvádí, že byly porušeny principy svobodného a demokratického státu, 

které zakotvují mimo jiné princip právního státu, jehož neoddělitelnou součástí je zásada předvídatelnosti a právo na právní 

jistotu. Podle Kverulanta bylo porušeno i jeho ústavně zaručené základní právo stěžovatele na spravedlivý proces. Dále bylo 

porušeno ústavně garantované právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu, zejména pak právo na projednání věci 

„stanoveným postupem“. A konečně také bylo porušeno právo stěžovatele na zákonnost postupu orgánů uplatňujících státní 

moc, zejména ve vazbě na ústavní povinnost soudů rozhodovat spory a jiné právní věci v souladu se zákonem, přičemž i 

rozhodování o návrzích na nařízení předběžných opatření je podle právní teorie i podle konstantní a ustálené judikatury 

Ústavního soudu nedílnou součástí spravedlivého rozhodnutí ve věci. 

Třetí předběžné opatření 

Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku opravdu vytrvale. V říjnu 2021 

požádali jeho právníci soud o vydání dalšího, třetího předběžného opatření. Tentokrát prelátovi vadilo, že Kverulant na svých 

stránkách píše, že byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace 

Arietinum. Tato absurdní žádost o vydání předběžného opatření byla naštěstí obratem zamítnuta. 

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 zadostiučinění“ ve výši 3 miliony 

korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. Pomozte 

Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a podpořte jej alespoň malým darem. 

Prosba o podporu 

Kverulant věří, že odhalení Dukova tunelu přispěje k výměně primase českého. Kverulant chce věřit, že se jím už brzo stane 

muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým 

prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž měl by dobře sloužit široké veřejnosti. Pokud si to myslíte i 

vy, pomozte Kverulantovi v zápase s chamtivým prelátem a podpořte jej jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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3. května 2022 11:34 František Strnad 

Nové přístřešky v hlavním městě budou vznikat hlavně v létě. 

Z Prahy mělo při výměně mobiliáře po skončení smlouvy s firmou JCDecaux zmizet do začátku letošního roku přes 200 

reklamních nosičů. Šlo například o vitríny přístřešků zastávek nebo i o samostatně stojící reklamní plochy. Firma jich však 

odstranila jen asi třetinu. 

Instalaci nových přístřešků u zastávek má na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP). Další vlna jejich 

montování by měla začít v červnu. Celkem město plánuje vyměnit 700 zastávek, jež vlastní firma JCDecaux. Té magistrát 

neprodloužil smlouvu na jejich provozování. „Demontáž je rozdělena do tří částí, takzvaných tranší, a obsahuje demontáž 

samostatných reklamních prvků v majetku firmy JCDecaux – konkrétně jde o sloupy, hodiny či vitríny. První tranše, ve které 

mělo být odstraněno 214 reklamních prvků, skončila v lednu 2022. Podle nám dostupných informací bylo ale odstraněno 

pouze 67 z nich. Zbylých 147 odstraněno nebylo, což jsme u společnosti JCDecaux reklamovali a vyzvali ji k nápravě,“ uvedl 

pro Metro mluvčí THMP Martin Drozd. 

Chybějící povolení 

Podle JCDecaux ke zpoždění došlo z důvodu nezískání potřebných úředních povolení. „Postupujeme přesně v souladu se 

smlouvou, v dostatečném předstihu jsme v rámci první tranše zažádali o všechna povolení potřebná k odstranění stavby,“ 

uvedl mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka a dodal: „Je smutné, že město nedokáže zajistit, aby včas získalo potřebná povolení, i když 

pan primátor tvrdil opak.“ K demontáži mobiliáře má dojít o prázdninách v rámci druhé tranše. Přístřešky s reklamním nosičem 

ale mohly zmizet už dřív. Firma JCDecaux totiž měla i povolení pro práce i v zimním období. Protože ale podle společnosti 

magistrát nedodal povolení k odstranění zastávek, společnost na nich dál provozovala reklamní plochy. „Pokud by se situace 

opakovala nebo nezlepšila, bude na rozhodnutí magistrátu, s jakou tvrdostí bude plnění smlouvy vymáhat,“ doplnil Drozd. 

Vlastní zastávky 

Česká dceřiná společnost francouzské firmy JCDecaux provozovala stovky přístřešků v metropoli na základě smlouvy z roku 

1994, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu. 

Smlouva skončila koncem loňského června, vedení města již před tím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Na jeho 

podobu město vypsalo designovou soutěž, prototyp poté nechalo umístit na Palackého náměstí. 

O nové zastávky by se v budoucnu měl starat dopravní podnik, ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. 

Na původní nevýhodnou smlouvu města se společností JCDecaux opakovaně upozorňovala například organizace Kverulant, 

která se zabývá kauzami týkajícími se veřejných institucí. „Připomeňme si, že Praha uzavřela smlouvu se společností JCDecaux 

o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách MHD už v roce 2008. Už tehdy to byla smlouva pro 

město krajně nevýhodná. Nám vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky jsme usilovali o 

zrušení této smlouvy. Chaotický přístup města nás nepřekvapuje. Billboardářům jde o velké peníze a některým úředníkům 

možná také,“ uvedl pro Metro Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant. 

Letní obměna 

Nové přístřešky instaluje firma Energovod CZ, která podle dřívějšího vyjádření nemá problémy s dodávkami. „Masivní realizace 

nastane počátkem června a bude vrcholit v prázdninových měsících,“ uvedl šéf THMP Tomáš Jílek. Dodal, že takto to firma 

naplánovala i s ohledem na nižší dopravní provoz během léta. 

Komentáře 

http://www.metro.cz/jcdecaux-nestiha-vymenu-zastavek-kvuli-povoleni-fbm-/praha.aspx?c=A220502_173410_metro-praha_mhrab
http://www.metro.cz/jcdecaux-nestiha-vymenu-zastavek-kvuli-povoleni-fbm-/praha.aspx?c=A220502_173410_metro-praha_mhrab
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V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, bylo za 24,5 milionu korun z kapes daňových poplatníků v roce 2010 vybudováno v úseku 

431 metrů sedm velkých retardérů. Nestalo se tak ve veřejném zájmu, ale pro klid miliardáře Marka Dospivy, který si tam 

koupil vilu. Od té doby Kverulant usiluje o odstranění těchto retardérů, ale teprve na jaře 2022 se mu dostalo slibu, že 

retardéry budou odstraněny v létě roku 2022. Kverulant chce věřit, že papalášské retardéry konečně zmizí, ale dokud se tak 

nestane, bude s kverulantskou úporností obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. Podpořte Kverulantův vytrvalý boj 

proti mocným papalášům alespoň malým finančním darem. 

foto Kverulant.org 

Noví papaláši ve starých vilách 

Čas trhl železnou oponou. Čajky a ZiLy vystřídaly audiny a mercedesy. Komunistické papaláše ve velkovilách vystřídali papaláši 

kapitalističtí. Některé scénáře se však nezměnily. Papaláši si vyhlédnou atraktivní lokalitu a uzavřou se v ní před sprostým a 

chudým lidem. 

Na začátku prázdnin roku 2008 znemožnila řidičům průjezd ulicí Na Hřebenkách nová zákazová dopravní značka. Starousedlíci 

měli jasno. V jednosměrném zákazu vjezdu měl prsty Marek Dospiva, šéf investiční skupiny Penta. Jistě milý finančník se s 

rodinou totiž tehdy právě nastěhoval do velkovily po komunistickém ministru zahraničí Bohuslavu Chňoupkovi na rohu ulice 

Na Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

foto Kverulant.org 

„Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Podle místních si pan Dospiva na městském úřadě „objednal“ taková omezení, aby ho při koupeli v bazénu nerušil hluk 

automobilů chudiny. Stejný důvod stál údajně i za umístěním zákazu stání v ulici Nad Výšinkou. V létě 2008 byl reportér 

časopisu TÝDEN dokonce svědkem toho, jak na respektování nového dopravního značení dohlížela městská policie a 

poučovala řidiče slovy: „Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Místní si papalášské praktiky nenechali líbit a donutili úředníky, aby ulici Na Hřebenkách opět zprůjezdnili. Zákazové značky 

tak vydržely pouhé dva měsíce. Podle Prahy 5 s tím ale pan Dospiva neměl naprosto nic společného, vše se prý děje v zájmu 

zrakově postižených. Místní však tvrdí, že v ulici Na Hřebenkách žádné slepce od roku 1989 nepotkávají. 

Radar, kamera a 7 velkých retardérů na 431 metrech 

Pro kverulanty z Prahy 5 by to mohl být příběh s dobrým koncem. Mohl, ale nebyl. Na konci roku 2010 bylo zbudováno v ulici 

Na Hřebenkách sedm nových retardérů. A aby snad přeci jenom někdo nepřeskákal retardéry nepovolenou rychlostí, byl 

vybudován i radar s kamerami. Vše za peníze daňových poplatníků. 

foto Kverulant.org 

Retardéry překážejí sanitkám 

Kverulant je nepřítelem retardérů. Jejich přínos je přinejmenším diskutabilní. Negativa jsou naopak zřejmá. Retardéry 

zpomalují nejen Kverulanta, který jistě může počkat, ale i sanitky, které by čekat rozhodně neměly. Situace došla tak daleko, že 

záchranáři čtyři měsíce mapovali dopravní překážky v Praze a předali magistrátu několikastránkový přehled nejkřiklavějších 

případů, které jim ztěžují jízdu. Že je na záchranářském seznamu i ulice Na Hřebenkách, nepřekvapí asi nikoho. A že magistrát 

se seznamem vůbec nic nedělal, asi také ne. 

Z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, maximálně tak špatně informovaní ekohujerové. Internetová 

encyklopedie Wikipedia cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph 

https://www.kverulant.org/article/ulice-na-retarderech-2-3/
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(48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila nárůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru / 100 km. Při prostém snížení 

rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. Podobný výzkum provedla britská Laboratoř dopravního 

výzkumu, podle níž jsou na silnicích se zpomalovacími prahy zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu dusného až o 

37 %, píše Wikipedia. Více také v reportáži TV Prima ze srpna 2017: 

Cena retardérů 

A na kolik nás, daňové poplatníky, přišlo sedm retardérů a jedna kamera? Podle původní smlouvy nás měly přijít „jen“ na 21 

milionů korun. Ale záhy se ukázalo, že „pouhých“ 21 milionů nemůže stačit, a tak byl uzavřen dodatek na vícepráce. Celková 

cena tak činila téměř 24,5 milionu. To, že se pokládal i nový asfalt, na věci příliš nemění. 

Boj za odstranění retardérů 

Prvním starostou, kterého Kverulant vyzval k nápravě, byl Radek Klíma. Kverulant chtěl věřit, že když byl pan Klíma zvolen 

starostou 18. 11. 2010, tedy až po podpisu dodatku na vícepráce, nemá s retardéry nic společného a alespoň se pokusí věc 

vyřešit. Už jen proto, že jeho kampaň byla postavena na kritice vlády ODS v Praze a kritice celostátně proslulého starosty 

Prahy 5 Milana Jančíka. Než byl pan Klíma zvolen, tvrdil o sobě, že se mu klientelismus nelíbí a chce něco konkrétního udělat. 

Nyní měl možnost. Odpověď starosty z června 2011 dávala Kverulantovi jistou naději, že celostátně proslulého starostu Milana 

Jančíka vystřídal na Praze 5 někdo lepší: 

Zástupce starosty Prahy 5 Jiří Vejmelka veřejně prohlásil: „Nechám si od úředníků zjistit, proč to tam takto vypadá a co se s 

tím dá dělat. Můj názor je takový, že retardérů je nesmyslně moc. Stačily by dva.“ 

Pan starosta Klíma asi neměl čas, ono řídit Prahu 5, být za dobře s panem Dospivou a ještě být činný v osmi soukromých 

firmách, nebylo jen tak. A tak se i pan starosta Klíma musel poroučet. Zvlášť když se Pražanům na Praze 5 odměnil absurdním 

projektem obřích betonových truhlíků. 

Sliby 

Novým starostou byl od prosince roku 2012 Miroslav Zelený. Kverulant ho dopisem vyzval k redukci retardérů a chtěl opět 

věřit, že se nový starosta osobně zasadí o řešení situace, která každý den připomíná řidičům projíždějícím v ulici Na 

Hřebenkách neslavné doby starosty Milana Jančíka. Ale odkaz starosty M. Jančíka byl silný, a tak i starosta Zelený odpověděl, 

že se nedá nic dělat. To si však Kverulant nemyslel a dál osazenstvo Prahy 5 bombardoval stížnostmi na poměry v ulici Na 

Hřebenkách. Na podzim roku 2017 mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní 

příčné prahy výrazně snížit. Ani v dubnu 2018 se tak ovšem nestalo, a tak Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice 

stane opět normálně průjezdnou. Přišla odpověď, že Praha 5 netuší, kdy a zda provede požadované stavební úpravy. Praha 5 

prý už podala žádost o provedení stavebních úprav vlastníku komunikace, pražskému magistrátu. Opět se nic nestalo. 

Kverulant svůj boj stále nevzdal a znovu napsal starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožadoval nápravy. Starosta Richter v 

květnu 2018 odpověděl, že on by se retardérů také rád zbavil, ale prý nemůže nic dělat a doporučuje se obrátit na vlastníka 

komunikace, na Hlavní město Praha. Je otázkou, proč starosta Richter neurgoval u primátorky zprůjezdnění ulice sám, navíc 

když byl od roku 2010 zastupitelem hl. města Prahy. Kverulant odpověď nezná a místo jejího hledání se počátkem května 

2018 na tehdejší primátorku Krnáčovou obrátil dopisem sám. O tom, že by byl úspěšný, si však nedělal žádné iluze. Primátorka 

Krnáčová se odpovědí ani neobtěžovala. 

foto Kverulant.org 

Na podzim 2018 se ředitel Kverulanta Vojtěch Razima zúčastnil veřejné debaty o veřejném prostoru. Na ní vystoupil i starosta 

Prahy 5 Pavel Richter s příspěvkem, jak jeho Praha 5 dělá pro své občany samé hezké věci. Razima se proti jeho tvrzením 

ohradil a připomněl starostovi stále neodstraněné papalášské retardéry. Na to se starosta na kverulanta Razimu podrážděně 

obořil s tvrzením, že odstranění jednoho prahu a snížení šesti ostatních bude provedeno do týdne. Z následné korespondence 

Kverulanta s radnicí však vyplynulo, že starosta prostě jen lhal a Praha 5 stále netuší, kdy bude ulice Na Hřebenkách normálně 

zprůjezdněna. 

Další sliby 

V roce 2019 se starostkou Prahy 5 stala Renáta Zajíčková z ODS. I na tu se Kverulant v květnu 2021 obrátil dopisem, ve kterém 

ji vyzývá k odstranění retardérů. Pro jistotu zaslal podobný dopis i pražskému primátoru Hřibovi. 

Koncem června 2021 přišla odpověď. Kverulantovi nenapsal ani magistrát, ani Praha 5, ale dceřiná společnost magistrátu 

Technická správa komunikací (TSK). V dopise TSK uvádí, že „byla pověřena vlastníkem komunikace, Hlavním městem Prahou k 

zajištění realizace Kverulantovy výzvy k nápravě“. Dále TSK Kverulantovi sdělila, že „požádá silniční správní úřad městské části 

Praha 5 o vydání rozhodnutí k odstranění či redukci počtu retardérů“. 
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Kverulant se na podzim roku 2021 dotázal úřadů, jestli už bylo vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu o odstranění 

retardérů. Praha 5 sdělila, že nikoliv. TSK napsala, že sice ještě o vydání rozhodnutí nezažádala, ale „dělají na tom“, prý už 

dokonce vybrali zhotovitele projektové dokumentace a navrch ještě přihodili slib, že když bude sluníčko svítit, tak k odstranění 

retardérů dojde už na jaře roku 2022. 

Retardéry prý zmizí až létě 2022 

Stavební odbor Prahy 5 Kverulantovi na jeho dotaz dne 20. prosince 2021 sdělil, že stavební povolení na odstranění či úpravu 

příčných prahů ještě vydáno nebylo, a to proto, že o něj ještě nikdo nepožádal. Stejnou odpověď Kverulant dostal i 27. dubna 

2022. Důvodem je opět to, že o stavební povolení ještě nikdo nepožádal. 

A TSK Kverulantovi na počátku roku 2022 na dotaz, jak jsou se slibovaným odstraňováním daleko, odpověděla, že teprve 

vybrali zhotovitele projektové dokumentace. Signifikantní na tom je, že k uzavření smlouvy s projektantem došlo až pět dnů 

po tom, co Kverulant svůj dotaz položil. Kverulant je přesvědčen, že kdyby se o věc nezajímal, tak by se nestalo vůbec nic. 

Také je přesvědčen, že i místní šetření, o kterém ho TSK informovala, nebylo provedeno těsně před vznesením dotazu, ale 

naopak několik dnů potom a datum byl posunut do minulosti. Výsledkem místního šetření bylo zjištění, že se v místě skutečně 

„nachází 7 zpomalovacích prahů, u kterých byla doporučena úprava sklonu, případně odstranění. Konkrétně bylo doporučeno 

práh č. 5 odstranit úplně a u zbývajících prahů upravit sklony, případně prodloužit horní část zpomalovacích prahů.“ 

Kverulant chce věřit, že „Dospivovy“ retardéry konečně zmizí, ale dokud se tak nestane, bude s kverulantskou úporností 

obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. 

Anketa 

Co si myslíte o počtu silničních retardérů v ČR? 

Je jich velmi málo, jejich počet je třeba zásadně zvýšit. 

1 024 (17 %) 

Je jich spíše málo, jejich počet je třeba spíše zvýšit. 

787 (13 %) 

Je jich přiměřeně, jejich počet je není třeba zvyšovat ani snižovat. 

1 006 (17 %) 

Je jich spíše hodně, jejich počet je třeba spíše snížit. 

934 (16 %) 

Je jich velmi mnoho, jejich počet je třeba zásadně snížit. 

2 253 (38 %) 

Nahrávání... 

Dospiva členem antikorupčního týmu 

A ještě jedna perlička na závěr. Marek Dospiva byl od počátku roku 2011 členem antikorupčního týmu Pražská protikorupční 

rada (Prapor). Tento tým poradců primátora Svobody měl svého času nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s 

rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných prostředků. 

foto ČTK 

Nicméně pan Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Výlet v srpnu 2011 na slunný řecký ostrov Korfu 

jej, největšího akcionáře investiční skupiny Penta, stál angažmá v Pražské protikorupční radě. Ovšem spíš než sama cesta na 

Korfu, kde Dospiva vlastní jinou velkovilu, svou roli v ukončení činnosti v této radě sehrálo její osazenstvo. Vedle starosty 

Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily zavítali i známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš 

Hrdlička. Nicméně Dospiva o veřejné blaho usilovat nepřestal, a tak v roce 2017 podpořil třemi miliony korun novou 

politickou stranu Realisté Petra Robejška. Možná na to použil i peníze, které před tím získal prodejem vily na rohu ulice Na 

Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Na začátku roku Blažek svým 

staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním už na stejném ministerstvu spolupracoval v letech 2012-

2013. Kverulant nového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti 

opoziční smlouvy. Navíc se Kverulant z důvěryhodného zdroje dozvěděl, že Radomír Daňhel si za svého předchozího působení 

ve státním podniku Letecké opravny Malešice „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Proto Kverulant 

požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do Daňhelových majetkových přiznání. Dozvěděl se, že Daňhel vlastní 37 

nemovitostí, ale zda mezi nimi je i hotelový rezort mu ministerstvo neprozradilo. Zákon o majetkových přiznáních politiků mu 

to prý neukládá. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem. 

Ohasis Boutique Suites, foto Tripadvisor 

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší 

seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský 

titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný 

asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve 

spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta 

jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu. 

Radomír Daňhel byl také obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM). Za tento podnik 

podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 

miliardy korun. Právě v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového 

komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu údajně patří se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. 

San Fracisko 15, 50 38650 Arona, Santa Cruz deTenerife. Komplex údajně nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí. 

Kverulant ve snaze potvrdit Daňhelovo vlastnictví hotelového komplexu požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlídnutí do 

jeho všech majetkových přiznání. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetková 

přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani 

to, jak jsou velké se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního 

oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici částečně limitován, neboť podle 

§ 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), 

se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v 

rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. 

Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další)“ 

https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-37-nemovitosti-je-mezi-nimi-i-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-2/
https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-37-nemovitosti-je-mezi-nimi-i-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-2/
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Majetková přiznání umožňují veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožnuje veřejnosti zjistit relevantní informace. 

Potřebná úprava zákona, která by přístup upravila, sice již byla předložena, ale nebyla včas schválena. V červenci 2021 novela 

dokonce prošla až do třetího čtení ve Sněmovně, ale nakonec ji zablokovali poslanci ANO a KSČM. Podle všeho kvůli tomu, že 

hrozilo přijetí pozměňovacích návrhů zpřísňujících pravidla pro předcházení střetu zájmů, které by zkomplikovaly podnikání 

Andreji Babišovi. Situaci by měla vyřešit novela zákona o střetu zájmů, kterou by měly v těchto dnech projednat zákonodárci. 

Pokud si i vy myslíte, že si zasloužíme lepší politiky než ty vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy, můžete podpořit Kverulanta v 

jeho odhodlání, s jakým kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc, jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, 

místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál 

nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. Podpořte 

Kverulanta v jeho důsledném boji proto arogantním tunelářům pravidelným symbolickým darem ve výši 100 Kč. 

Praha 15 má ve fixlování slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě roku 2010 pravomocně 

odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar. 

V roce 2015 uzavřel starosta Prahy 15 Milan Wenzl s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří 

Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s 

Ekospolem jeho předchůdce Pavel Klega. Kverulant.org to považoval za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní 

oznámení a marně usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. 

V roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše stavební povolení na autobazar. Nejprve bylo 

vydáno stavebního povolení a teprve pak následovalo vydání územního rozhodnutí. Když si Kverulant.org stěžoval, že takový 

postup je jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno 

do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební 

povolení. 

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka náš domov, 

skončila v opozici. Starostou zůstal Kverulantovi dobře známý Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO, který městskou 

část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta radostně pokračoval v kmotrovském výprodeji obecního 

majetku. Starosta v listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál bývalé vodárny v ul. V Chotejně (v hodnotě desítek milionů 

korun a o ploše více než 10 630 m 2 ) včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci Aleši 

Petříšovi, synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. 

Na prodeji nebylo znepokojivé jenom to, že kupujícím má být kreativní šikula Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je 

skutečnost, že rozsáhlé pozemky měly být prodávány značně pod cenou. Pozemek byl v územním plánu zařazen v kategorii 

TVV „vodní hospodářství“, a nikoliv jako stavební parcely. Na stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten 

první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil 

nový posudek cenu na 25,8 milionů korun. Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v 

něm zahrnuty náklady na odstranění staveb nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k 

pozemkům. Tomu však Kverulant naprosto nevěřil. Naopak byl přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracovaná po 

intervenci Petříše a smyslem nebylo nic jiného než radikální snížení ceny. Kverulant byl a stále je přesvědčen, že hlavními 

argumenty, který Petříš použil, byly úplatky. Protože političtí marketéři věří, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane 

pravdou, nechala si Praha 15 v březnu 2019 vypracovat ještě jeden posudek ještě jeden. Ten došel k ceně 28 milionů korun. S 

cenou v prvním posudku stanovenou na 40 milionů korun se tento posudek vypořádal tak, že na pozemky a stavby na nich 

sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty asi bude kupující chtít zbourat a bourání vyjde na 12 milionů korun, které je třeba 

od původní ceny odečíst. 

Když se do celé kauzy vložil Kverulant, Alešovi Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení odstoupí“, o čemž 

napsal Praze dopis: 

Ale hochštapleři nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne rozmyslel. V dopise Praze 15 vysvětlil, 

že se setkal s vnukem Aloise Švehly a ten mu pogratuloval, že jeho děd byl panským kočím, a tak ho nějaký Kverulant, a tím 

méně jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Razima, přece nemůže rozhodit. A nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou 

všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“. 

https://www.kverulant.org/cases/tunel-na-praze-15/
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Když se o podezřelý projekt začal zajímat Kverulant, nechala si Praha 15 přeložit nabídky na odkup areálu od více zájemců. 

Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionů korun. Ostatní dva zájemci byli 

těsně pod ním. Jeden nabídl částkou 28,4 miliony a další 27,6 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami 

ve skutečnosti stojí zase jen Aleš Petříš a jeho radniční kamarádi, a podal na ně trestní oznámení. Trestní zákon na takové 

jednání pamatuje v § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Tam se píše, že (1) Kdo se dopustí pletich v 

souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo 

uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

Kverulant ve svém trestním oznámení velice podrobně vylíčil, v čem kriminální jednání označených podezřelých spatřuje, a 

připojil i listinné důkazy, které sem mu podařilo získat. Přesto Policie jeho trestní oznámení v srpnu 2019 odložila s vágním 

odůvodněním: „… nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že se v daném případě jedná o podezření ze spáchání 

trestného činu.“ S tímto obecným zdůvodněním se Kverulant nemohl spokojit a obratem podal dozorující Státním 

zastupitelství žádost o prověření postupu policie. Dozorující státní zástupkyně JUDr. Lucie Písecká opět došla závěru, že ke 

spáchání trestného činu nedošlo, a to především proto, že k prodeji areálů Petříšovi nedošlo. Kverulant by jistě mohl 

argumentovat, tím, že řada trestných činů je trestné již ve stádiu pokusu, ale šance na trestní stíhání tunelářů z Prahy nebyla 

velká. 

Kverulantovo trestní oznámení sice nakonec neskončilo pravomocným odsouzením půlky radnice, ale nepochybně sehrálo 

pozitivní roli. Radnice sice nepočkala, až doběhne změna územního plánu z kategorie vodního hospodářství na stavební 

pozemky a cena prodávaných pozemků se raketově zvýší, ale schválila na konci března 2019 konání nového výběrového 

řízení. Areál sice neměl být prodán nejvyšší nabídce, zájemci, který nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 

15“. Jaké přesně tyto zájmy a potřeby jsou, nebylo v podmínkách výběrového řízení uvedeno. Ze schválení konání bizarního 

výběrového řízení natočil Kverulant krátkou reportáž: 

Nabídky na odkup byly předloženy a radnice v červnu 2019 rozhodla prodat areál nevyšší nabídce, a nikoliv zájemci, který 

nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Na prvním místě skončila AP-Fin, s.r.o., s cenou 35 152 000,- Kč. 

Na druhém TTC Riva, s.r.o., s cenou 34.238.848,- Kč a poslední byl Petříš s cenou 28.561.000,- Kč. Chvíli to vypadalo, že kmotr 

Petříš definitivně ostrouhal. Pak se však ukázalo, že za vítěznou nabídku firmy AP-Fin stojí s největší pravděpodobností Aleš 

Petříš. 7. října 2019 se stal jediným jednatelem a jediným společníkem firmy AP-Fin. Teorii, že firma AP-Fin byla od počátku ve 

skutečnosti vlastněná právě Alešem Petříšem svědčí i Petříšovi iniciály v názvu firmy. 

Kverulantovi se sice podařilo zabránit přímému prodeji za 25,8 milionů korun a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce 

ve výběrovém řízení za 35,1 milionů. Kverulant to považuje za své vítězství i když je hodně zkaleno tím, že vítězem výběrového 

řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. Navíc je třeba konstatovat, že kdyby radní postupovali jako dobří hospodáři, a 

nikoliv jako přistižení lupiči, mohla by být cena ještě mnohem vyšší. Další trestní oznámení již Kverulant v této kauze podávat 

nebude. I kdyby byl zájem tuto kauzu řádně vyšetřit, tak by bylo velmi obtížné dokázat, že firma AP-fin byla pouze bílým 

koněm za kterým stál od začátku Aleš Petříš. Praha 15 nyní dokončí již předtím rozjetou změnu územního plánu. Nově 

Peříšovy pozemky přestanou být zařazeny v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a budou označeny jako stavební parcely. Cena 

pozemků raketově vyletí a Petříš bude moci na úplatcích rozdat desítky milionů korun. 

Mimochodem natočení a uveřejnění výše uvedené reportáže, v jejímž závěru ředitel Kverulanta Vojtěch Razima hovoří na 

adresu kmotrů Prahy 15 velmi otevřeně, vyvolalo u potrefených hus silnou reakci. Radnice si z veřejných peněz nechala v 

dubnu 2019 od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by bylo možné Kverulantovi konečně zatnout 

tipec. Následně radní zasedli k mimořádnému jednání Rady MČ Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a 

městská rada uložila starostovi Wenzlovi ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit nejpozději do 9. dubna na 

Kverulanta trestní oznámení. Následně pak rada schválila podání tohoto trestního oznámení. Kverulant se nenechal odradit a 

zastrašit, inu má s podobnými potrefenými husami rozsáhlé zkušenosti. Podle všeho bylo trestní oznámení na něj policií 

obratem odloženo, protože nikdo z Kverulanta nebyl v této věci ani kontaktován. 

Kverulant bude dál vystupovat proti arogantním tunelováním obecního majetku nejen na Praze 15. Pomozte i vy Kverulantovi 

bojovat proti aroganci notorických papalášů jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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124. Kverulant: potřebujeme novelu zákona o střetu zájmů. Konkrétní 
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v rubrice OBČANSKÁ SPOLEČNOST, Politika, TÉMA 5.5.2022 0 69 Zobrazení 

„Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. Je mezi nimi i hotelový komplex na Kanárských 

ostrovech? 

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Na začátku roku Blažek svým 

staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním už na stejném ministerstvu spolupracoval v letech 2012-

2013. 

Kverulant nového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti 

opoziční smlouvy. 

Navíc se Kverulant z důvěryhodného zdroje dozvěděl, že Radomír Daňhel si za svého předchozího působení ve státním 

podniku Letecké opravny Malešice „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Proto Kverulant požádal 

Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do Daňhelových majetkových přiznání. Dozvěděl se, že Daňhel vlastní 37 nemovitostí, 

ale zda mezi nimi je i hotelový rezort, mu ministerstvo neprozradilo. Zákon o majetkových přiznáních politiků mu to prý 

neukládá. 

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší 

seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský 

titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný 

asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve 

spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta 

jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu. 

Radomír Daňhel byl také obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM). Za tento podnik 

podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 

miliardy korun. Právě v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového 

komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu údajně patří se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. 

San Fracisko 15, 50 38650 Arona, Santa Cruz deTenerife. Komplex údajně nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí. 

Kverulant ve snaze potvrdit Daňhelovo vlastnictví hotelového komplexu požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlídnutí do 

jeho všech majetkových přiznání. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetková 

přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani 

to, jak jsou velké se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního 

oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici částečně limitován, neboť podle 

§ 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), 

se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v 

rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. 

https://otevrenenoviny.cz/kverulant-potrebujeme-novelu-zakona-o-stretu-zajmu-konkretni-pripad-namestka-dona-pabla-ods/
https://otevrenenoviny.cz/kverulant-potrebujeme-novelu-zakona-o-stretu-zajmu-konkretni-pripad-namestka-dona-pabla-ods/
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Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další)“ 

Majetková přiznání umožňují veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožnuje veřejnosti zjistit relevantní informace. 

Potřebná úprava zákona, která by přístup upravila, sice již byla předložena, ale nebyla včas schválena. V červenci 2021 novela 

dokonce prošla až do třetího čtení ve Sněmovně, ale nakonec ji zablokovali poslanci ANO a KSČM. Podle všeho kvůli tomu, že 

hrozilo přijetí pozměňovacích návrhů zpřísňujících pravidla pro předcházení střetu zájmů, které by zkomplikovaly podnikání 

Andreji Babišovi. 

Situaci by měla vyřešit novela zákona o střetu zájmů, kterou by měly v těchto dnech projednat zákonodárci. 

Pokud si i vy myslíte, že si zasloužíme lepší politiky než ty vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy, můžete podpořit Kverulanta v 

jeho odhodlání, s jakým kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc, jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org“ 

Náhledový obrázek: ilustrační 

Autor: Zita Kazdová 
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Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na 

zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství 

měl Kverulant na dosah, ale v říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v 

podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smlouvy. Usedavá kritika nevýhodné 

smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala demontáž jednotlivých billboardů. Ta však 

vázne, pro obstrukce ze strany billboardářů a pro chaotický přístup města. Billboardářům jde o velké peníze a některým 

úředníkům možná také. Kverulant bude pečlivě sledovat, zda nakonec budou billboardy skutečně odstraněny a zda přístřešky 

na MHD nahrazeny transparentně a za rozumnou cenu. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti billboardům a nevýhodným 

smlouvám alespoň symbolickou částkou. 

Praha 5, únor 2011, foto Kverulant.org 

Nevýhodné smlouvy 

V prosinci roku 2008 uzavřel magistrát dodatek smlouvy s firmou JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Ta byla tehdy 

společným podnikem francouzské matky JCDecaux a české billboardové společnosti BigBoard. Platnost dodatku má skončit až 

30. června 2022. Magistrát v době podpisu tvrdil, že tento dodatek narovnal pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. Na 

první pohled to tak dokonce vypadalo. Hodný JCDecaux se v dodatku zavázal vybudovat 300 nových čekáren MHD a 50 

kontejnerů na tříděný odpad. JCDecaux se také zavázal, že bude Magistrátu platit nejméně 9 milionů ročně. A jako třešničku 

na dort ještě JCDecaux přihodil Magistrátu možnost zadarmo používat jednu stranu každého billboardu. Tehdejší náměstek 

primátora Pavel Klega tehdy tvrdil, že Praha tak získá za dobu trvání dodatku celkem 358 milionů korun. Prý si na to nechali 

vypracovat znalecký posudek. No prostě idylka. 

Jenže při bližším zkoumání to žádná idylka nebyla a není. Spíš pořádný tunel. 358 milionů korun pro magistrát vypadalo 

lákavě, ale to tvrdil pan Klega, který je pod dodatkem podepsán. Celková částka ve výši 358 milionů korun odpovídá roční 

platbě ve prospěch magistrátu v průměrné výši 28,6 milionu korun. Kverulant měl o výši této částky velké pochybnosti od 

samého počátku. Oprávněně. Počátkem roku zjistil, že JCDecaux platí magistrátu přibližně třikrát méně, jen asi 10 až 12 

milionů korun ročně. 

Pokud bude JCDecaux pokračovat v plnění vůči magistrátu tímto tempem, zaplatí mu do konce trvání dodatku celkem jen 143 

milionů korun. To je skoro o 215 milionů korun méně, než kolik sliboval Pavel Klega. V politice by měli být ti nejlepší z nás. 

Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší přitahovalo, a Klegův podpis pod dodatkem s JCDecaux je 

toho důkazem. Pavel Klega si za svůj kšeft s billboardáři vysloužil místo na Kverulantově blacklistu. V zájmu objektivity je však 

třeba říct, že koncem roku 2015 JCDecaux neměl postaveno všech 250 billboardů, ale pouze 100. Na druhou stranu, v 

polovině roku 2018 JCDecaux v Praze vlastnil a provozoval zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 

reklamní plochy. 

Billboardy v historickém centru Prahy 

Ale nyní zpátky k billboardům. Ty byly protlačeny i do historického centra města, a to i přesto, že tam podle vyhlášky o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTP) být nesmějí. Jeden billboard je na Malé Straně, 

dva na Hradčanech, pět na Novém Městě a jedenáct poutačů přibylo na Vinohradech. Několik billboardů bylo postaveno v 

oblastech se stavební uzávěrou, magistrát schválil výjimku. S budováním billboardů bylo třeba spěchat. Zejména před volbami 

v roce 2010. Dodatek s JCDecaux totiž dává magistrátu možnost mít na jedné straně billboardu svoji reklamu zadarmo. A tak 

bylo třeba ukázat voličům, jak se ODS o město dobře starala. 

Praha, Nádražní ulice, duben 2010, foto Kverulant.org 

https://www.kverulant.org/article/jak-praha-kseftovala-s-verejnym-prostorem/
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Plakáty ODS se na billboardy vrátily i před komunálními volbami v roce 2010. Trestní oznámení pro podezření, že ODS pro 

svou propagaci zneužila plochy určené pro nekomerční využití, bylo podáno, ale posléze odloženo. Tematické návrhy pro 

nekomerční využití vitrín schvaluje čtvrtletně městská rada. Po mnoho měsíců se na nich město prezentovalo groteskní 

kampaní: „Praha, město kultury“. Kverulant si myslí, že heslo „Praha, město billboardů“ by odpovídalo realitě více. 

Billboardy uprostřed křižovatek 

Další billboardy stojí v těsné blízkosti nebo přímo uprostřed frekventovaných křižovatek, ve středních dělicích pásech 

komunikací nebo u výjezdů z rychlostních silnic. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou tyto nosiče velmi rizikové, 

neboť na kritických místech rozptylují pozornost řidičů, často dokonce některé značky či semafory zakrývají nebo jim tvoří 

„pozadí“. Někde dokonce zakrývají výhled řidiče na přechod pro chodce, na kterém svítí zelená jak chodcům, tak vozidlům, co 

přes něj jedou. 

Praha, křižovatka Českobrodská, Pod Táborem únor 2011, foto Kverulant.org 

Ničemný znalecký posudek 

„Dopravní psychologové“ ale mají na bezpečnost silničního provozu radikálně odlišný názor. Zvláště když jim billboardáři z 

JCDecaux dobře zaplatili. To se pak nerozpakovali vydávat hromadné „znalecké posudky“. Kverulant pochybuje, že PhDr. 

Brichová vůbec opustila moravské Slatinice, aby zkoumala pražské billboardy. To jí však nebránilo podepsat se pod dokument 

velmi pochybné úrovně: 

Podle Silničního zákona je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by mohlo 

snižovat viditelnost, rozpoznatelnost či účinnost dopravních značek a zařízení nebo rozptylovat pozornost účastníků provozu. 

Navíc by měly být všechny billboardy opatřeny svodidlem dle normy. Svodidla většinou chybí úplně nebo nejsou podle 

normy. Ale to magistrátu nevadilo a v letech 2009 a 2010 vesele a rychle kolaudoval. Zákon, nezákon. Pak se však trend 

změnil. I díky Kverulantovi si městské části uvědomily, že dodatek mezi JCDecaux a magistrátem pro ně není nikterak závazný, 

a začaly využívat zákonné možnosti, jak nové billboardy nepovolovat. JCDecaux tak měl koncem roku 2015 postaveno jen 100 

billboardů z celkového zamýšleného počtu ve výši 250 billboardů. 

Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Kverulant se už od roku 2008 nehodlá smířit s existencí nemravného dodatku. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů. Kverulant si myslel, že dodatek, na kterém někdo vydělá skoro miliardu, nelze podle zákona 

podepsat bez výběrového řízení. Proto Kverulant podal první podnět ÚOHS a domáhal se zrušení celého dodatku. Po roce 

urgencí se však dočkal jen zamítnutí svého podání: 

Podání k Evropské komisi 

Kverulant se však nevzdal a připravil podání k Evropské komisi. Podání, resp. stížnost na porušení zákona při podpisu dodatku 

mezi magistrátem a JCDecaux odešla do Bruselu v říjnu 2012 a tam byla Evropskou komisí dlouho „projednávána“. Než byl 

Brusel se svým „zkoumáním“ hotov, změnil se v roce 2013 v ČR zákon, kterým se činnost ÚOHS řídí. Úřadu přibyly nové 

pravomoci, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“. Novela zakotvila pro všechny orgány veřejné správy zákaz narušit 

hospodářskou soutěž podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem. A přesně to se podle Kverulanta 

stalo. Dle tehdy nového § 22aa odst. 2 ZOHS mohl ÚOHS za správní delikt spáchaný orgánem veřejné správy ve smyslu 

citovaného ustanovení uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. A tak Kverulant nelenil a v dubnu 2013 podal na ÚOHS 

další, již druhé podání. Odpověď ÚOHS byla na poměry české kotliny blesková. ÚOHS přišel na to, že když už rozhoduje 

Brusel, oni mohou mlčet. V tom jsou čeští úředníci opravdu dobří. 

Bruselští byrokraté sice nebyli tak rychlí, ale za svými českými kolegy zase nezůstali pozadu v alibismu. Evropská komise po 

roce zkoumání zaslala Kverulantovi dopis, že to je vše MOŽNÁ OK, ale pokud NENÍ, musí to Kverulant komisi znovu napsat. A 

když do měsíce nenapíše, že NENÍ, bude si Komise myslet, že si to Kverulant rozmyslel a svoji stížnost bere zpět. 

Kverulant to samozřejmě nevzdal a trval na vyřízení své stížnosti, ale ani to nakonec nepomohlo. V únoru 2014 Komise 

rozhodla, že se Kverulantovým podmětem zabývat nebude, protože je na první pohled jasné, že vše je v naprostém pořádku, a 

to proto, že to tvrdí posudek, který si Praha nechala zpracovat. 

Billboardáři se hádají 

Rok 2014 byl vůbec bohatý na události. Nejprve společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., opustila česká 

billboardová společnosti BigBoard a zůstal jen francouzský vlastník. Pak se v srpnu 2014 v Praze začaly ve velkém objevovat 

billboardy, které upozorňovaly na krajně nevýhodný dodatek smlouvy mezi Prahou a JCDecaux. Za kampaní proti JCDecaux 

stál její bývalý partner, v tu dobu však už jen její hlavní konkurent, největší česká billboardová společnost BigBoard. Kdo jiný 
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by mohl lépe vědět, že městský mobiliář dodávaný Praze je opravdu předražen, než ten, kdo ho společně s francouzskou 

JCDecaux více než pět let dodával. 

BigBoard se dokonce rozhodl sdělit veřejnosti, kolikrát je dodávaný městský mobiliář předražen: 

Kampaň BigBoardu s ušlechtilým názvem „Pro lepší město“ pokračovala i na podzim roku 2015. BigBoard se snažil veřejnost 

přesvědčit, že městský mobiliář pro Prahu má být zainvestován a provozován soukromou společností, která by ho následně 

financovala z příjmů z reklamy na mobiliáři. Je celkem evidentní, že hochům z BigBoardu nešlo o to, aby se Praha stala lepším 

městem. Kdyby to mysleli vážně, asi by museli z Prahy stáhnout stovky svých billboardů. BigBoardu šlo o to, aby v dodatku 

smlouvy s magistrátem nahradil JCDecaux. Má‑li však BigBoard hodně vydělat, princip musí zůstat stejný. A tím je parazitování 

na veřejném rozpočtu a veřejném prostoru. Tyto veřejné statky nepatří ani BigBoardu, ani JCDecaux a ani pražským radním, 

ale nám všem. Zkušenosti ukazují, že tyto hodnoty je třeba chránit a přesně to Kverulant dělá. 

Pražské stavební předpisy 

Ale BigBoard neútočil jen na konkurenci z JCDecaux. Terčem byly nové Pražské stavební předpisy (PSP). Tento prováděcí 

předpis ke stavebnímu zákonu upravuje obecné požadavky na využívání území a na výstavbu v hlavním městě. Součástí 

původně navržené normy byla i rozsáhlá regulace venkovní reklamy, a právě proto spustili billboardáři kampaň s cílem PSP 

zrušit. To se jim sice nepodařilo, ale nakonec byla v květnu 2016 schválena taková verze stavebních předpisů, která pouze 

zajistí, že se pražská billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové lobby označit za 

úspěch. Významným pokrokem je pak možnost podle schválených PSP zcela zakázat reklamu prostřednictvím územních a 

regulačních plánů jednotlivých městských částí. 

Nelegální reklama na zábradlích 

BigBoard byl částečně úspěšný ve změně PSP ve svůj prospěch, ale jinou bitvu i díky Kverulantovi prohrál. Z pražských zábradlí 

zmizelo na jaře 2015 přes 370 jejich poutačů. Vedl k tomu rozsudek Městského soudu v Praze z ledna 2015. Ve sporu šlo o to, 

zda smlouva reklamní společnosti s technickou správou komunikací (TSK) vypršela, nebo stále platí. Město v roli žalobce 

argumentovalo tím, že smlouva byla uzavřena jen na dobu určitou a že vypršela už před dvěma lety. Odvolací soud mu dal 

zapravdu, stejně jako soud první instance. Prodlužování sporu ovšem umožnilo prodávat reklamní prostor na zábradlích až do 

jara 2015. Spor se týkal právě vyklizení ploch na zábradlích ve správě TSK, na něž BigBoard umisťoval svou reklamu přesto, že 

smlouva zanikla 28. února 2013. Tento fakt vedl TSK z popudu vedení města v čele s tehdejším primátorem Tomášem 

Hudečkem k tomu, aby smlouvu kromě žaloby navíc vypověděla. Výpověď po rozhodném datu se ovšem stala záminkou pro 

žalovanou stranu, BigBoard. Účinnost smlouvy byla navíc vázána na stanovisko silničního úřadu. Souhlas pro reklamu na 

zábradlí magistrátní odbor dopravních agend vydal v červnu 2013 čili čtyři měsíce po rozhodném datu. „ S ohledem na to, že 

smlouva zanikla ke dni 28. února 2013, nebylo možno ji v srpnu 2013 vypovědět,“ vysvětlila mluvčí Městského soudu v Praze 

Markéta Puci. TSK pronajala BigBoardu zábradlí v roce 2008, v éře Pavla Béma (ODS), za velmi lukrativních 1,5 milionu korun 

ročně. V podmínkách stálo, že rozměr jednoho poutače nesmí přesáhnout jeden metr čtvereční, mohlo jich však viset více za 

sebou. Profitoval z toho především nájemce, nikoli pronajímatel čili TSK. Soukromá firma tak během let pronájmu inkasovala 

nejspíše desítky milionů korun. 

Kverulantovo druhé podání na ÚOHS 

Nyní však zpět k dodatku smlouvy s firmou JCDecaux. Jak už bylo řečeno, Kverulant sice bitvu u Evropské komise prohrál, ale v 

roce 2013 se změnil zákon a ÚOHSu přibyla nová pravomoc, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“, a proto Kverulant v září 

2014 odeslal na ÚHOS již zmíněné druhé podání. Zprvu se zdálo, že tentokrát se jím ÚOHS bude konečně zabývat. Dokonce 

se zdálo, že ÚOHS to vezme z gruntu a bude se zabývat nejen dodatkem z roku 2008, ale celou smlouvou z roku 1994: 

Kverulantovo třetí podání na ÚOHS 

Ale ani v červnu 2016 ještě nebylo o Kverulantově druhém podání na ÚOHS rozhodnuto. Proto se Kverulant rozhodl připravit 

a podat nové, již třetí podání. Kverulantovi právníci tentokrát zjistili, že Praha měla v roce 2008 postupovat podle koncesního 

zákona a vybrat provozovatele billboardů v koncesním řízení, které by dalo šanci i ostatním. Praha tak patrně mohla získat 

lepší cenu a lepší podmínky. 

Jen odborníci patrně vědí, že základní právní úpravu veřejného investování tvoří nejen zákon o veřejných zakázkách, ale také 

koncesní zákon. Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je 

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné 

zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to 

zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje 

umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě billboardů jsou těmito užitky peníze inkasované od 

zadavatelů reklamy. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. V 
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případě billboardů je tímto rizikem nezískání dostatečného příjmu od inzerentů. Výstavba a provozování billboardů na 

městských pozemcích jsou tedy učebnicovým příkladem koncesní smlouvy. 

Bohužel Kverulant nebyl úspěšný ani se svým třetím podáním na ÚOHS, jak se dozvěděl v lednu 2017. Sdělení ÚOHS o 

výsledku šetření se dá shrnout takto: „Moc rádi bychom Kverulantovy podněty prošetřili, ale protože jsme roky, a to i přes 

Kverulantovy opakované stížnosti, nereagovali, tak nám mezitím nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu 

trestní odpovědnosti z 10 na 5 let a už se nedá nic dělat.“ Kverulant si však nemyslí, že se nedá nic dělat, a tak v únoru 2017 

odeslal na ÚHOS nové podání. Tentokrát šlo o opatření proti nečinnosti, resp. stížnost proti způsobu vyřízení Kverulantova 

podnětu přímo u předsedy ÚOHS. Bohužel ani tentokrát nebyl úspěšný. Předseda úřadu Petr Rafaj mu v obsáhlém 

vyrozumění o vyřízení stížnosti na konci března oznámil, že jeho stížnosti nevyhovuje. 

Demontáž billboardů a výměna zastávek 

Kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala demontáž jednotlivých 

billboardů. Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) vybrala společnost, která pro ni zajistí stavební práce 

nutné pro výměně přístřešků na zastávkách MHD za nové. Jak vyplývá z věstníku veřejných zakázek, rámcovou smlouvu za 110 

milionů korun firma uzavřela se společností Premio Invest. 

Celková cena jedné instalace je podle THMP i s projektovými pracemi 150.000 až 180.000 tisíc. Na samotné přístřešky v roce 

2021 firma vybrala dodavatele, cena jednoho v běžném provedení je asi 350.000 korun včetně skel. Celkem se má výměna 

týkat asi 700 zastávek a stát má 834,8 milionu korun. Na podobu zastávek nechalo město už v roce 2018 vypsat designovou 

soutěž, kterou vyhrála designérská dvojice Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj spolu s Alešem Kachlíkem a 

Martinem Klanicou. 

Vítězný návrh studia Olgoj Chorchoj 

V květnu 2022 začala pražská městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) připravovat další vlnu výměny 

přístřešků na zastávkách MHD. Začít by měla již v červnu 2022. Celkem město plánuje vyměnit 700 zastávek, jež vlastní firma 

JCDecaux, které magistrát neprodloužil smlouvu. Město tak činí dle smlouvy o exitu, kterou se však nedaří naplňovat. Hotovo 

má být do konce ledna roku 2023. 

Demontáž je rozdělena do tří částí, tzv. tranší, a obsahuje demontáž samostatných reklamních prvků v majetku firmy JCDecaux 

– sloupy, hodiny, city light vitríny, city light boardy. První tranše, ve které mělo být odstraněno 214 reklamních prvků, skončila 

v lednu 2022. Podle dostupných informací bylo ale odstraněno pouze 67 z nich, zbylých 147 nikoli. Podle JCD k tomu došlo z 

důvodu nezískání potřebných úředních povolení. Reklamní společnost může na téměř 150 nosičích inzerovat a vydělávat tak 

peníze. 

Prosba o podporu 

Jak již bylo řečeno, usedavá kritika nakonec vedla k tomu, že se Praha s JCDecaux rozešla a začala demontáž jednotlivých 

billboardů. Ta však vázne, pro obstrukce ze strany billboardářů a pro chaotický přístup města. Billboardářům jde o velké 

peníze a některým úředníkům možná také. Kverulant bude pečlivě sledovat, zda nakonec budou přístřešky na MHD nahrazeny 

transparentně a za rozumnou cenu. Kverulantův boj proti korupci a billboardové lobby tak ještě úplně nekončí. Pomozte nám 

zastavit billboardovou lobby jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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126. Děkujeme za nakupování pro Kverulanta 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 9. 5. 2022, 8:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/dekujeme-za-nakupovani-pro-kverulanta-2-3/ 

Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Celkem jste nás svým nakupováním již podpořili 

částkou 11 560 korun. Děkujeme. 

Dobročinné nakupování je opravdu jednoduché. Když jdete na internetu nakupovat, vyberete si na portálu GIVT.cz obchod, 

kam běžně za nákupy chodíte. S Givtem už spolupracuje 1 200 nejznámějších e-shopů. GIVT vás do něj přesměruje a vy 

nakoupíte, jak jste zvyklí. E-shop rozpozná, že mu zákazníka posílá GIVT a ze své marže po skončení nákupu odesílá 

domluvenou část Kverulantovi. Využít portál GIVT vám zabere jen několik vteřin navíc a přitom podpoříte Kverulanta a nebude 

vás to nic stát. 

Další formou, jak nás podpořit je instalace givtího Pomocníka. Díky tomu nás tak při nakupování nikdy nezapomenete 

podpořit. Pomocníka si můžete stáhnout z odkazu givt.cz/ziskat-pomocnika a pokud to uděláte, dostaneme za to od Givtu 10 

Kč. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/dekujeme-za-nakupovani-pro-kverulanta-2-3/
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127. Pochyby o majetkových převodech v katolické církvi 

Online ● denikreferendum.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 5. 2022, 9:48 

Vydavatel: Vydavatelství Referendum s.r.o. (cz-28355547) ● Autor: Ivan Štampach ● Rubrika: Domov 

Dosah: 6 833 ● GRP: 0.08 ● OTS: 0.00 ● AVE: 13135.71 Kč ● Interakcí: 2 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Spolek Kverulant, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://denikreferendum.cz/clanek/33982-pochyby-o-majetkovych-prevodech-v-katolicke-cirkvi 

Pochyby o roli Dominika Duky při převodech lukrativních církevních pozemků se vyjasní zřejmě až s nástupem nového 

arcibiskupa. Jeho jméno by mělo být známé nejpozději v červnu. 

↗ 

Kodex kanonického práva ukládá Dukovi jako správci majetku od právem určené výše, aby převod nechal schválit Svatým 

stolcem. To se údajně nestalo. Foto Facebook Dominik Duka 

Pražské arcibiskupství zastoupené arcibiskupem Dominikem Dukou, generálním vikářem Janem Balíkem a Antonínem Jurigou 

podepsaným jako výkonný ředitel uzavřelo smlouvu s Nadací Arietinum zastoupenou předsedou správní rady Dominikem 

Dukou, místopředsedou správní rady Janem Balíkem a členem správní rady Antonínem Jurigou. Smlouvou převádí na nadaci 

pozemky v hodnotě čtvrt miliardy korun, nad kterými má v rámci arcidiecéze pravomoc. 

Nadaci měl podle informace obecně prospěšné společnosti Kverulant Dominik Duka zřídit nikoli jako pražský arcibiskup, s 

tím, že by po skončení jeho funkce přešla na nového arcibiskupa, ale jako fyzická osoba. Nebyla by tedy „zbožnou nadaci“ 

podle církevního práva, protože není zřízena církevním představeným jako právnickou osobou. 

Nadace podle dostupných informací měla obratem převést majetek, totiž pozemky vedené jako orná půda na developera 

Central Group, v pražském metropolitním plánu jsou však uvedeny jako zastavitelné území. Jejich hodnota převedením na 

stavební pozemky výrazně stoupne. 

Nadace Arietinum za to má od Central Group dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je nadace dostane a jaká má být jejich 

cena, prý smlouva s developerem neuvádí. 

Nadace tedy provedla převod získaného majetku. Je sporné, nakolik jde o čistě komerční zájem a nakolik z výnosu budou 

podporovány „náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné 

veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve“. 

Církevní majetek, o nějž má ordinář dbát s péčí dobrého hospodáře, byl podle těchto informací vlastně dvakrát převeden na 

soukromé osoby. Nadací se míní účelové sdružení majetku k dosažení společensky nebo hospodářsky prospěšných cílů. 

Zastupuje ji správní rada, již jmenuje zakladatel. V tomto případě tedy snad soukromá osoba. 

Arcibiskupství se zveřejnění těchto informací bránilo soudně. Označilo tvrzení za lživá a připsalo je jako autorovi bývalému 

zaměstnanci, který byl propuštěn a od té doby poškozuje představitele arcibiskupství. Nadace podle něj není soukromá, je 

transparentní a neoddělitelně propojená s arcibiskupstvím. 

Podle zprávy Českého rozhlasu z 22. července 2021 však pražský městský soud rozhodl, že Kverulant nemusí tuto informaci 

smazat z webu, protože jde o věc veřejného zájmu, i když článek je k Dukovi velmi kritický a psal ho opravdu propuštěný 

zaměstnanec. V článku uvedené údaje podle soudu mohou vyvolávat pochybnosti či otázky. 

Je sporné, bude-li Duka moci vykonávat pravomoc nad prostředky tvořícími nadaci po skončení služby pražského arcibiskupa. 

Bude totiž řeholníkem, který složením slavných slibů pozbyl z hlediska církevního práva jakýkoli majetek, který do té doby 

vlastnil, i schopnost majetek kdykoli v budoucnu nabýt. 

Jako prostý řeholní bratr — s jedinou výhradou, že se ještě necelý rok, konkrétně do 26. dubna 2023 může podílet na volbě 

papeže — sotva může s majetkem nakládat. Případný domnělý osobní majetek by pak byl právně majetkem dominikánského 

řádu, jehož je Duka členem. Záleží na charakteru nadace. 

Kodex kanonického práva ukládá Dukovi jako správci majetku od právem určené výše, aby převod nechal schválit Svatým 

stolcem. To se údajně nestalo. Pak by bylo pravděpodobné, že by se kauzou zabýval nový nuncius Jude Thaddeus Okolo, 

jehož nástup do Prahy byl uveřejněn 1. května. 

https://denikreferendum.cz/clanek/33982-pochyby-o-majetkovych-prevodech-v-katolicke-cirkvi
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Pokud by majetek byl připsán na činnost, která není podnikáním, nebylo by třeba platit daň z převodu nemovitosti. Kverulant 

však uvádí, že neví, je-li převedení pozemků na developera takovou transakcí zbavenou daně a přenechává rozhodnutí o tom 

Finančnímu úřadu. 

Nakládání s majetkem je problematické a souvisí se současnou právní situací kolem církevního majetku. Církvím přestává 

pokrývat náklady stát ze svého rozpočtu. Vrátil jim fyzický majetek jako pozemky, budovy, umělecká díla v hodnotě kolem 

pětasedmdesáti miliard korun, pokud prokázaly jeho vlastnictví k rozhodnému datu. 

K tomu však zákon z roku 2012 připojil finanční částky, přibližně devětapadesát miliard korun, které měly kompenzovat 

majetek, jejž stát zabral, ale už není v jeho držení. Celková částka a její rozdělení mezi jednotlivé církve vychází z politických 

jednání. 

Netýká se všech registrovaných náboženských subjektů, ani těch, které mají přiznáno oprávnění k přiznání zvláštních práv, 

včetně práva na financování. Z církví a náboženských společností se staly podnikatelské subjekty a z této jejich pozice vyplývá 

nová podoba jejich hospodaření. Spolek Kverulant však považuje vrácení majetku církvím za správný a nutný krok k tomu, 

aby se společnost vyrovnala s komunistickým bezprávím a vydala se na cestu úcty k právu. 

Duka sám se nedávno vyslovil ke svému vystřídání na pražském stolci. Výslovně uvedl, že by se tak mělo stát do konce června. 

Pokud je o tom dostatečně informován a mluví pravdu, mohly by pak být pochybnosti o nakládání s majetkem rozptýleny. 

Mělo být "do Münchenu". 

Autor: Ivan Štampach 
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Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. I proto nyní ČEPRO uzavřelo s Babišovou firmou 

PREOL smlouvu na nákup biosložky z řepky za 6,4 miliardy korun. Zákon na ochranu ovzduší má zítra projednat senát. Proto 

Kverulant nyní píše všem senátorům a žádá je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit a biopaliva skutečně konečně 

zastavili. Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti biopalivům alespoň symbolickým darem. 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky na dobu od 1.2.2022 do 31.12.2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun bez DPH a 7 744 000 000 

činí cena s DPH. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení 

povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády dokonce 

uvedl, že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. 

Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního 

prostředí novelu zákona o ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO 2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv je jen populistické plácnutí do vody. Nicméně zákon na 

ochranu ovzduší má zítra projednat senát. Pokud senát zítra zákon odmítne v předložení podobě schválit a zvýší možnost 

započítat UER z 1% na 6% mohl by konec biopaliv skutečně nastat. A přesně k tomu dnes Kverulant vyzval všechny senátory. 

Přestože Kverulant po konci biopaliv volá již více než deset let, nikdy nevolal po tom, aby biopaliva skončila ze dne na den. 

Jistě, přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že 

biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají, ale přesto všechno si biopaliva, ale především zemědělci, kteří je 

pěstují, zaslouží měkké přistání. Například postupné utlumení během tří let. V ideálním případě by tak měl senát zvýšit 

možnost započítat do úspory CO 2 i úsporu při těžbě postupně. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Schůze Senátu - ilustrační foto. ČTK/Šulová Kateřina 

Praha - Senát zřejmě schválí zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Doporučil mu to dnes jeho 

ústavně-právní výbor. Vládní novela také omezí okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i 

občanům čelit rostoucím cenám pohonných hmot. Novela také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva 

roky na 1. září 2024. 

Senát o předloze rozhodne podle doporučení svého organizačního výboru pravděpodobně až ve středu 18. května při 

pokračování nadcházející schůze. Až za týden má mít na programu také novelu o podporovaných zdrojích energie, která se 

týká dokládání splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje to, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. 

V další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 koruny na litr. 

Distributoři pohonných hmot budou muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil ale v březnu 

předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl. 

Na to dnes poukázala také obecně prospěšná společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na 

ochranu ovzduší další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest 

procent oproti roku 2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou 

před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

Autor: Kateřina Šulová, ČTK 
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Němeček (EY): Neodsuzujme energetické burzy k zániku, ještě sehrají pozitivní roli 

13.5.2022 

Vládní sliby o konci přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu se míjejí s realitou. Naopak, státem ovládaný distributor 

pohonných hmot ČEPRO opět nakoupil biopaliva za miliardy korun. Například jen za nákup řepkové bionafty vydá do konce 

roku 2023 celkem 6,4 miliardy korun. 

Podle dokumentů uložených ve veřejném Registru smluv uzavřelo ČEPRO dvě rámcové smlouvy o nákupu bionafty se 

společnostmi Preol a Chemoprojekt. Zatímco Chemoprojekt, který převzal výrobu bionafty v Ústí nad Labem po padlé Setuze, 

zřejmě tolik emocí nevyvolá. Kontroverznější je druhý dodavatel. Preol totiž patří do skupiny Agrofert nepřímo ovládané 

šéfem hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. 

Na podpis takové smlouvy jako první upozornil web Kverulant.org. „Vláda počátkem března avizovala zastavení tohoto 

nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen 

jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. I proto nyní ČEPRO uzavřelo s Babišovou firmou PREOL 

smlouvu na nákup biosložky z řepky za 6,4 miliardy korun,“ uvedl Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org. 

Vládní novela zákona na ochranu ovzduší totiž ruší jen samotnou povinnost přimíchávat biosložku do paliv, nikoli s ní 

související povinnost snižovat emise z dopravy. Razima dále uvedl, že Kverulant napíše všem senátorům a žádá je, aby 

pokryteckou změnu zákona odmítli schválit a biopaliva, která snižují kvalitu pohonných hmot a zvyšují jejich cenu, skutečně 

zastavili. 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou i v tomto případě dva, 

jmenovitě největší slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude 

profitovat expremiér Babiš; jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Jak připomíná Kverulant.org. zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. V zákoně má dle návrhu vlády zmizet povinnost 

přimíchávat minimálně 4,1 procenta biolihu do benzinu a 6 procent biosložky do nafty. Ale hned za tímto paragrafem v 

zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který pod hrozbou pokuty ukládá prodejcům pohonných hmot povinnost snižovat 

emise oxidu uhličitého o 6 procent oproti roku 2010. V praxi se toho dosahuje hlavně s pomocí přimíchávání biosložky. 

(dtr) 

Autor: David Tramba 
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Senát zřejmě schválí zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Doporučil mu to dnes jeho ústavně-právní 

výbor. V rámci vládní novely se také omezí okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. 

13:46 / 10. května 2022 

Změny mají pomoci firmám i občanům čelit rostoucím cenám pohonných hmot. Novela také počítá s odkladem zákazu 

provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Senát o předloze rozhodne ve středu. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

rámci další novely chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. 

Distributoři pohonných hmot budou muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil ale v březnu 

předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl. 

Na to dnes poukázala také obecně prospěšná společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na 

ochranu ovzduší další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest 

procent oproti roku 2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou 

před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

Publikoval: Bc. Filip Červinka (zdroj: ČTK) 
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Zobrazit náhledy (6) 

Sdílej 

Vláda sice plánuje zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do paliv, což by mělo vést k jejich zlevnění, ani v případě schválení 

zákona k tomu však nejspíš nedojde. 

Ústavně právní výbor dnes sice Senátu doporučil schválit zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot, což 

by podle očekávání vlády mělo vést k jejich zlevnění, podle upozornění organizace Kverulant.org se však situace nijak 

výrazně nezmění a distributoři pohonných hmot budou muset biosložky i nadále přimíchávat. 

Ptáte se, jak je to možné? Podle upozornění obecně prospěšné organizace Kverulant.org se vláda zabývá pouze zrušením § 

19 zákona o ochraně ovzduší, který definuje povinnost přimíchávat minimálně 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do 

nafty. A paragraf se vládě nejspíš skutečně podaří zrušit, jak informovala ČTK. 

Ministerstvo bude kontrolovat umělé zvyšování marží u paliv, biosložka zrušena 

Následující paragraf nicméně ukládá „olejářům“ povinnost snižovat emise CO 2 v dopravě o 6 % oproti roku 2010. K tomu 

mohou distributoři pohonných hmot využít více možností, tou nejlevnější a zřejmě i nejsnazší jsou však UER (Upstream 

emission reduction) certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě a přepravě ropy i plynu po světě. 

Problém české legislativy však spočívá v omezení UER certifikátů ke snížení emisí skleníkových plynů pouze o 1 %. Ke snížení o 

zbylých pět procent je však nutné stále využívat biopaliva, jejichž použití vede podle Kverulant.org ke zbytečnému zdražení i 

znehodnocení pohonných hmot, zatímco životnímu prostředí biopaliva prý spíše škodí, než prospívají. 

Biosložky v palivech u nás a v Evropě: Jak se v nich zorientovat? 

Společnost Kverulant.org tak vyzvala senátory, aby současné znění zákona (zabývající se pouze zákazem přidávání biosložek) 

odmítli a současně zvýšili možnost započítat UER certifikáty z 1 % na 6 %. 

Vedle toho také společnost Kverulant.org upozornila na uzavření nové rámcové dohody mezi státní společností ČEPRO, 

klíčovým distributorem nafty a benzínu v Česku, a společnosti PREOL z holdingu Agrofert (ze svěřeneckých fondů bývalého 

premiéra Andreje Babiše). 

Poslanci chtějí zrušit biosložky v palivu, Babiš to odmítá 

Předmětem smlouvy, která byla podepsána 25. dubna tohoto roku, mají být dodávky biopaliv vyráběných zejména z řepky 

olejky na dobu od 1.2.2022 do 31.12.2023. Hodnota smlouvy je přitom 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty, 

respektive 7.744.000.000 Kč včetně DPH. 

Společnost Kverulant.org, dlouhodobě bojující proti biopalivům, přitom nevolá po jejich okamžitém konci, ale po 

postupném utlumování produkce – například během tří let. Zemědělci, kteří produkují plodiny potřebné k výrobě bioložek, by 

tak měli mít dostatek času k přeorientování výroby. Se snižováním CO 2 by pak mohli pomoci právě certifikáty započítávající 

úsporu CO 2 během těžby a přepravy. 

Související články 

Autor: Ondřej Mára, Jakub Švec 

https://www.auto.cz/bioslozka-v-palivech-nejspis-neskonci-cepro-ji-dal-nakupuje-od-agrofertu-143870
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Praha 10. května (ČTK) - Senát zřejmě schválí zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Doporučil mu to 

dnes jeho ústavně-právní výbor. Vládní novela také omezí okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají 

pomoci firmám i občanům čelit rostoucím cenám pohonných hmot. Novela také počítá s odkladem zákazu provozu starých 

kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. 

Senát o předloze rozhodne podle doporučení svého organizačního výboru pravděpodobně až ve středu 18. května při 

pokračování nadcházející schůze. Až za týden má mít na programu také novelu o podporovaných zdrojích energie, která se 

týká dokládání splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje to, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. 

V další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 koruny na litr. 

Distributoři pohonných hmot budou muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil ale v březnu 

předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl. 

Na to dnes poukázala také obecně prospěšná společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na 

ochranu ovzduší další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest 

procent oproti roku 2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou 

před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

mhm dvd snm 

Autor: snm, mhm 

https://app.monitora.cz/article/766899079/6d54ab9fcd8aaca5e65f?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3NjY4OTkwNzksInRpZCI6NTcwNDR9.Jf6vHpTicBgYCZK2snmh8O0VQ868cMozyqUt5jObS3Q
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11.5. - Senát zřejmě schválí zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Doporučil mu to včera jeho 

ústavně-právní výbor. Vládní novela také omezí okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i 

občanům čelit rostoucím cenám pohonných hmot. Novela také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva 

roky na 1. září 2024. 

Senát o předloze rozhodne podle doporučení svého organizačního výboru pravděpodobně až ve středu 18. května při 

pokračování nadcházející schůze. Až za týden má mít na programu také novelu o podporovaných zdrojích energie, která se 

týká dokládání splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje to, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. 

V další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 koruny na litr. 

Distributoři pohonných hmot budou muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil ale v březnu 

předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl. 

Na to poukázala také obecně prospěšná společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na 

ochranu ovzduší další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest 

procent oproti roku 2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou 

před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

(čtk) 

Ilustrační foto: Pixabay 

Autor: ČTK 
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Senát příští týden s největší pravděpodobností schválí čtyřměsíční snížení spotřební daně na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr 

a zruší povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Změny navržené vládou a schválené Sněmovnou včera 

doporučil po hospodářském výboru odsouhlasit i ústavně-právní výbor Senátu. 

Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 Kč a u nafty 9,95 Kč. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic 

by mohly díky snížení spotřební daně od začátku června do konce září klesnout až o 1,80 Kč na litr. Předpokládaný výpadek 

příjmů státního rozpočtu činí zhruba čtyři miliardy korun. 

Ministerstvo také pokračuje v kontrolách marží prodejců pohonných hmot, výsledky aktuálních kontrol chce představit zítra. V 

rámci vládní novely se má také omezit okruh vozidel, za která musí podnikatelé platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám 

i občanům čelit rostoucím cenám pohonných hmot. Vládní návrh dále počítá i s odkladem zákazu provozu starých kotlů na 

uhlí o dva roky na 1. září 2024. 

Nejasnosti nadále panují kolem konce povinného přimíchávání biosložky. Distributoři pohonných hmot ji budou muset do 

paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil již v březnu předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. 

Proti stojí povinnost snižovat emise 

Ukládá jim to totiž zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl Indráček. 

Na to včera poukázala také společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na ochranu ovzduší 

další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. 

Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a 

společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů šéfa ANO a expremiéra Andreje Babiše. 

Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat biosložky do paliv až za 6,4 miliardy Kč bez daně z 

přidané hodnoty, napsal Kverulant na svém webu. 

(ČTK, svj) 

https://app.monitora.cz/article/767015765/355119942be082225751?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3NjcwMTU3NjUsInRpZCI6NTcwNDR9.muae9y0L_ffSoX40P7ZVcCKRB6So9lRgFKK4n1cWWDM
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11.05.2022 | ceskenoviny.cz 

Senát zřejmě schválí zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Doporučil mu to dnes jeho ústavně-právní 

výbor. Vládní novela také omezí okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Novela také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 

2024. 

Senát o předloze rozhodne podle doporučení svého organizačního výboru pravděpodobně až ve středu 18. května při 

pokračování nadcházející schůze. Až za týden má mít na programu také novelu o podporovaných zdrojích energie, která se 

týká dokládání splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje to, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. 

V další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 koruny na litr. 

Distributoři pohonných hmot budou muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil ale v březnu 

předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv, řekl. 

Na to dnes poukázala také obecně prospěšná společnost Kverulant. Hned za škrtnutým paragrafem následuje v zákoně na 

ochranu ovzduší další, který distributorům pohonných hmot ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest 

procent oproti roku 2010, a to bez biopaliv nejde, uvedl Kverulant. Upozornil zároveň na rámcovou smlouvu podepsanou 

před dvěma týdny mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

Autor: ČTK 

Autor: ČTK 

http://www.agris.cz/clanek/218955/senat-zrejme-zrusi-povinnost-primichavat-bioslozku-do-pohonnych-hmot
http://www.agris.cz/clanek/218955/senat-zrejme-zrusi-povinnost-primichavat-bioslozku-do-pohonnych-hmot
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22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

11.05. 2022 

ANKETA: Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty? 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. I proto nyní ČEPRO uzavřelo s Babišovou firmou 

PREOL smlouvu na nákup biosložky z řepky za 6,4 miliardy korun. Zákon na ochranu ovzduší dnes projedná senát. Proto 

Kverulant napsal všem senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit a biopaliva skutečně konečně 

zastavili. A jaký je váš názor na biopaliva? 

Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty? 

Rozhodně ano 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-souhlasite-s-povinnym-primichavani-biopaliv-do-benzinu-a-nafty-10-03-2022-2-2/
https://www.kverulant.org/article/anketa-souhlasite-s-povinnym-primichavani-biopaliv-do-benzinu-a-nafty-10-03-2022-2-2/
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Údajně nejdražší billboardová kampaň v české historii, která s pomocí nastrčených figurantů, převlečených za normální lidi – 

mezi nimi i jednoho bývalého příslušníka StB – tvrdí, že „za Babiše bylo líp“, má, kromě své marketingové vědomě nepoctivé 

pitomosti, chvályhodně profesionální grafiku. Zvláštní pochvalu si určitě zaslouží její černobílé zpracování, které tak nějak 

pěkně sjednotilo českou krajinu podél dálnic a hlavních silnic. Objednavatele ani tvůrce určitě nenapadlo, jak přesvědčivě díky 

jejich práci vynikne, že českých billboardů je v porovnání s rozvinutými a civilizovanými zeměmi příliš mnoho. Podle teorie, 

dokládané pokusem o statistické srovnání, se totiž počet billboardů v zemi odvíjí od úrovně korupce a schopnosti pověřených 

institucí vymáhat právo. Takže to se člověkům z bývalé státostrany opravdu povedlo. 

Václav Jelínek, bývalý spolupracovník StB a člen hnutí ANO na billboardu hnutí ANO | FOTO: Profimedia 

České, moravské a slezské billboardové tanečky kolem rozdílu v přístupu podle vlastníka té které plochy, na které se výlepová 

plocha postaví, jsou daleko za zeměmi, jako je třeba Finsko nebo Švédsko, kde se otázky práva, životního prostředí, vizuálního 

smogu a bezpečnosti silničního provozu berou vážně. V počtu billboardů jsme prý dokonce někde na úrovni zemí Střední 

Ameriky či Afriky. Mnoho z našich občanů si myslí, že je to ostuda. Jenomže o výstavbě a umístění billboardů mnohdy 

rozhodují jednotlivci na úrovni městských odborů výstavby. Anebo nerozhodují, a jenom dělají, že nic nevidí, když onen 

pověstný „někdo“ postaví „reklamní poutač“ načerno. Nejčastější výmluva pak zní, že ten který úřad nemá dost lidí, aby mohl 

kontrolovat celé svěřené území. A tak to v naprosté většině případů zůstává na vytrvalosti a, přiznejme to, i odvaze jednoho 

člověka nebo malé skupiny vytrvalců, kteří budou otravovat úřady, samosprávu i média, a nakonec – ne vždycky po nějaké 

době, dosáhnou odstranění „nepovolených staveb“. 

Kverulant by o tom mohl vyprávět. Jde opravdu o téměř nekonečný souboj s místními formami korupce a vydírání. V České 

republice je podle oficiálních údajů něco kolem dvaceti tisíc billboardů. O těch nelegálních, doplněných o kousky z galerie 

triku, zvaného „pojízdné poutače“, údajně nikdo přehled nemá. A tak občanům nezbývá, než se za dodržování práva, 

odstraňování nelegálních billboardů a omezování této formy „outdoorové prezentace“ vůbec, starat sami. Nejen Kverulant 

všem takovým „spolukverulantům“ nabízí svoje zkušenosti a kontakty. Opravdu mnoho na tomto poli dělá facebooková 

komunita Přidej se a strhni to. 

Jan Urban 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/bez-billboardu-by-bylo-lip/
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Jan Menšík, Novinky 

Praha se s reklamním a vizuálním smogem snaží v poslední době bojovat, ne vždy to však jde jednoduše. Přestože vedení 

Prahy ukončilo k březnu smlouvu na pronájem mostů pro reklamu, firma konstrukce stále neodstranila, protože výpověď 

neuznala, na část ploch pak nalepila ukrajinskou vlajku. TSK nicméně začala postupně reklamy odstraňovat. 

Odstraňování billboardu. Ilustrační foto. Foto: Radek Plavecký, Právo 

Majitelé billboardů nesundali po výpovědi reklamu z mostů, část oblepili ukrajinskými vlajkami 

Rada hlavního města Prahy vloni na konci srpna rozhodla o neprodloužení historické smlouvy na pronájem mostů za účelem 

umístění reklamních poutačů. Smlouva mezi městem a firmou AMMA s automatickým desetiletým prodlužováním byla 

uzavřena v roce 1992, následně byl v roce 1998 uzavřen dodatek a v roce 2008 dohoda o narovnání. Právním nástupcem 

zmíněné firmy je společnost Czech Outdoor spadající do reklamní skupiny BigBoard, která je jedničkou na českém trhu s 

venkovní reklamou. 

Šestiměsíční výpovědní lhůta pak uplynula letos v březnu, kdy měla reklama z řady pražských mostů zmizet. Firma Czech 

Outdoor tak však neučinila, protože s výpovědí nesouhlasí a nepovažuje ji za platnou. 

Městská firma Technická správa komunikací (TSK) proto začala v nedávné době reklamu odstraňovat. 

„Zahájili jsme v rámci TSK postupné odstraňování reklam a čekáme na případnou reakci společnosti Czech Outdoor. Naším 

prvotním cílem je obecně ukončení nájemní smlouvy dle rozhodnutí rady. Společnost s naší výpovědí nesouhlasí a o všem 

může teoreticky rozhodnout soud,” sdělila na dotaz Novinek mluvčí TSK Barbora Lišková. 

TSK poutače odstraňuje na své náklady a aktuálně náhradu nákladů neřeší, protože by se v případě nepříznivého rozhodnutí 

soudu mohla vystavit „riziku odpovědnosti za náhradu škody”. 

Novinky požádaly o vyjádření také skupinu BigBoard. Její mluvčí Pavlína Stránská jakékoliv pochybení odmítla. 

„Není pravdou, že dotyčná smlouva měla být ukončena k letošnímu březnu. Naše společnost má za účelem provozování 

reklamy na mostech uzavřenou smlouvu s TSK na dobu určitou a její platnost stále trvá. Pro odstranění ploch tedy není žádný 

důvod a jejich pronájem nadále pokračuje,” sdělila Stránská. 

Společnost zřejmě argumentuje zmíněnou dohodou mezi TSK a předchůdcem Czech Outdoor z roku 2008, podle níž by 

možnost pro neprodloužení smlouvy při desetiletých intervalech měla nastat až v roce 2028, nikoliv v roce 2022. Vedení Prahy 

již v minulosti ale avizovalo, že za právoplatný považují termín v loňském roce. 

Místo odstranění opět vlajka 

Část poutačů, které by již podle rozhodnutí města neměly na mostech být, firma v minulých týdnech oblepila ukrajinskými 

vlajkami. Podobnou taktiku zvolili provozovatelé venkovní reklamy před lety, když začal platit zákon, který zakazoval 

billboardy v blízkosti dálnic a silnic I. třídy. Tehdy se tisíce reklamních ploch v rámci protestní akce u dopravních tahů zahalily 

do českých vlajek a zůstaly tak i po začátku zákazu. Stát poutače, jakožto černé stavby, pak postupně odstraňoval, pokud tak 

neučinili vlastníci. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/majitele-billboardu-nesundali-po-vypovedi-reklamu-z-mostu-cast-oblepili-ukrajinskymi-vlajkami-40396746
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/majitele-billboardu-nesundali-po-vypovedi-reklamu-z-mostu-cast-oblepili-ukrajinskymi-vlajkami-40396746
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„S ohledem na události na Ukrajině jsme se rozhodli vyhradit část ploch pro umístění ukrajinských vlajek, kterými chceme 

vyjádřit podporu této zemi,” vysvětlila krok Stránská. 

Nad tímto počinem se pozastavil například server Kverulant.org i v souvislosti s tím, že v minulosti se spekulovalo o napojení 

skupiny BigBoard na Rusko. Přibližně v roce 2008 firma darovala několik velkoplošných billboardů iniciativě Ne základnám, 

která hlasitě protestovala proti výstavbě amerického radaru v Brdech, čemuž se všemožně snažilo právě Rusko zabránit. 

Činnost společnosti ve vztahu ke kontroverzní iniciativě a Ruské federaci dokonce monitorovala v těchto letech také 

Bezpečnostní informační služba (BIS), uvedlo tehdy Aktuálně.cz. 

Skupina BigBoard možné napojení na Rusko odmítla. „Skupina BigBoard nemá a v minulosti nikdy neměla vazby na Rusko. 

Tyto spekulace se nezakládají na pravdě a zásadně se ohrazujeme proti podobným nesmyslným spekulacím,” uvedla mluvčí 

Stránská. 

yknivoNumanzeSaNyknalC 

Autor: Jan Menšík 
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Zachovejte klid, papaláši nakonec nevyhrají. Zvláště když i vy začnete podporovat Kverulanta. Staňte se Kverulantovým 

pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc pár korun. I váš drobný dar nám pomůže odhalovat věrolomné politiky a 

rozežrané úředníky. 

Fotokoláž: Kverulant 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. 

Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a 

podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Píše 

otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí 

úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, 

že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou 

motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/dnes-je-patek-trinacteho-2/


  

Přehled zpráv  389 

141. Kardinál Dominik Duka dnes konečně skončí 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 13. 5. 2022, 10:28 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 1789 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kardinal-dominik-duka-dnes-konecne-skonci/ 

Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

Fotokoláž Kverulant.org 

13.05. 2022 

Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

Vatikán dnes odpoledne konečně odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také 

významně přispěl svým odhalením v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. 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 opakovaně a neúspěšně se 

pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta 

neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, 

stále běží. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

K Dukově pádu nepochybně přispěly i další jeho kauzy. Festival Divadelní svět Brno 2018 uvedl koncem května kontroverzní 

hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho 

práv, zaručených Listinou práv a svobod. Kardinál proto divadlo zažaloval. Když spor na všech úrovních pravomocně prohrál, 

oznámil v prosinci 2019, že ve sporu podá dovolání a nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva. V červnu 

2021 jeho právník potvrdil, že proti rozhodnutí soudů podají ústavní stížnost. 

V září roku 2019 bylo jednou z obětí podáno trestní oznámení na Dominika Duku za nadržování pachatelům sexuálního násilí, 

kteří se této činnosti dopouštěli v dominikánském řádu, jejž Duka v té době vedl. Podle právníka Patrika R. Daniela Bartoně 

měl Duka „v dominikánském řádu a potom i na dalších místech pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů trestnímu 

stíhání“. 

Značně problematické byly také jeho vřelé vztahy s celou řadou velmi problematických politiků. Tak například v létě 2021 

vyšlo najevo, že hradní kancléř Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval sám kardinál. Není jisté, zda tak 

Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním realizace 

projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na Mynářově 

oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Popularitu mu jistě nezajistila ani oslava jeho narozenin na střeše Arcibiskupského paláce v době tvrdého koronavirového 

lockdownu v dubnu 2021. Policie sice identifikovala celkem sedm účastníků lidí, ale ti však tvrdili, že se s doutníky v ruce v 

nočních hodinách sešli na pracovní schůzce a neporušili žádné vládní opatření. 

Velmi problematické bylo jeho nedávné vystoupení ve kterém relativizoval vinu ruských vojáků znásilňující ukrajinské ženy. 

Novým pražským arcibiskupem papež František jmenoval Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu 

moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi 

nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým prvkem společnosti. Kverulant chce věřit, že majetek církve už 

nebude tunelován, nýbrž bude dobře sloužit široké veřejnosti. 

Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Jak už bylo 

uvedeno, 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 

https://www.kverulant.org/article/kardinal-dominik-duka-dnes-konecne-skonci/
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velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. V září loňského roku soud doručil Kverulantovi Dukovu žalobu. Duka chce 

po Kverulantovi 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a 

podpořte jej alespoň malým darem. 

*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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Jan Graubner byl skoro 20 let olomouckým arcibiskupem. Snímek z akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě z roku 2019. 

Jak číst neobvyklou volbu dlouholetého moravského metropolity na arcibiskupský stolec v Čechách? Zkušený a pragmatický 

Jan Graubner by měl ozdravit znesvářenou pražskou arcidiecézi. 

Když Vatikán pošle dosavadního olomouckého arcibiskupa do Prahy, může se zdát, že pro nově jmenovaného je to něco jako 

kariérní posun. 

Jenže v tomhle případě zdání klame. Nejen proto, že na Moravě má katolická církev tradičně silnější postavení než v Čechách. 

Současný stav pražské arcidiecéze dělá z nástupnictví po Dominiku Dukovi dost nevděčný úkol. 

Vatikánem vybraný Jan Graubner, který je s Moravou celoživotně spjatý, nebude v Praze standardním arcibiskupem, ale spíš 

krizovým manažerem na přechodnou dobu, který byl záměrně povolán z vnějšího prostředí. 

Jeho předchůdce Duka byl v posledních letech celkem často kritizován za některé své postoje, naposledy za nešťastně 

formulované věty o znásilněných ukrajinských ženách. Přestože má kardinál uvnitř církve mnoho odpůrců, jeho názory a kroky 

nebyly uvnitř pražské arcidiecéze považovány za hlavní problém. Tím jsou navenek málo viditelné, ale o to silnější vnitřní 

spory. 

Spory za zdmi paláce 

Současná krize zčásti souvisí s dědictvím po bývalém církevním ekonomovi a správci Karlu Štíchovi, který v arcidiecézi působil 

od 90. let, významně se zasloužil o prosazení církevních restitucí a těšil se velké autoritě v celé české církvi. Postupně se však 

dostával do střetů s jinými odborníky, kteří mu vytýkali hlavně svéhlavé prosazování nereálných představ o církevním 

hospodaření. 

I po Štíchově definitivním odchodu z paláce na pražských Hradčanech zůstala ve správě arcidiecéze řada z jeho bývalých 

spolupracovníků. Někteří se dostali do konfliktu s novým vedením v čele s výkonným ředitelem arcibiskupství Antonínem 

Jurigou. Ten má u některých podřízených pověst autoritativního a podezíravého šéfa a mezitím se rozešel i s některými svými 

příznivci. 

Současná atmosféra ve správě arcidiecéze je podle zasvěcených pozorovatelů až neúnosná. 

„V posledním roce se pražská arcidiecéze dostala do stavu totální války. Jedni obviňují druhé z rozkrádání majetku. Kněžím, 

kteří jsou neposlušní, se snižují platy,“ popsal člověk z církevního prostředí, který je přímo obeznámen s fungováním úřadu. 

Na veřejnost tyto spory příliš neprosákly, snad s výjimkou soudních sporů spojených s neziskovou společností Kverulant.org, 

kterou vede bývalý zaměstnanec arcibiskupství Vojtěch Razima. Organizace veřejně obvinila Duku a s ním i Jurigu, že 

nezákonně převedli církevní majetek na soukromou nadaci. 

Pragmatik, který dokáže propojovat 

Zpětně se dá těžko určit, zda a jaký vliv měly tyto spory na jmenování Graubnera. Proces hledání nových biskupů je pečlivě 

utajován a ve výsledku je rozhodnutí vždycky na Svatém stolci. 

Nový arcibiskup se každopádně vybíral nečekaně dlouho, přes rok a půl. Původně se v české církvi skloňovala jména jiných 

kandidátů, například plzeňského biskupa Tomáše Holuba nebo jeho kolegy z Hradce Králové Jana Vokála. V posledních 

měsících se pak mluvilo o rektoru pražského Arcibiskupského semináře Janu Kotasovi nebo teologovi Jaroslavu Brožovi. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-krizovy-manazer-z-moravy-graubnera-ceka-v-praze-tezky-ukol-202149
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-krizovy-manazer-z-moravy-graubnera-ceka-v-praze-tezky-ukol-202149
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Fakt, že nakonec padla volba na Graubnera, napovídá, že informace o nelichotivých poměrech v pražské arcidiecézi se donesly 

i do Říma. Dosavadní olomoucký arcibiskup je považován za autoritu, která by mohla neúnosnou situaci v Praze vyřešit – díky 

svému silnému postavení v české církvi i pragmatickému přístupu. 

„Je schopen nějakých ráznějších kroků a současně nepůjde otevřeně proti svému předchůdci. Zároveň nepatří do žádného 

vyhraněného tábora ani z hlediska věrouky, dokáže propojovat, jednat racionálně,“ uvedl zdroj Seznam Zpráv. 

Půjde zřejmě o krátkodobý úkol. Příští rok v srpnu bude Graubnerovi 75 let, což je věk, kdy biskupové z funkce odcházejí – 

pokud je papež nepožádá, aby zůstali. 

Mimochodem v roce 2009, když se o něm hovořilo jako o možném nástupci kardinála Miloslava Vlka na postu pražského 

arcibiskupa, Graubner prohlásil, že je na Moravě spokojený. „Obecně si myslím, že pro úřad arcibiskupa pražského je 

vhodnější kandidát z Čech,“ řekl časopisu Týden. 

Jan Graubner vyrostl ve Strážnici. Po maturitě pracoval rok jako dělník, poté vystudoval bohosloveckou fakultu. Kněžské 

svěcení přijal v červnu 1973. Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. V letech 1982–1990 byl farářem ve 

Vizovicích. 

V dubnu 1990 byl Graubner vysvěcen pomocným biskupem olomouckým a o dva roky později se stal arcibiskupem. Podle 

oficiálního životopisu na stránkách biskupské konference se zaměřil na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol 

nebo vybudoval síť Charit. Stojí také za již tradičními akcemi, jako je Tříkrálová sbírka a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. V 

letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, od roku 2020 je jejím předsedou znovu. 

Autor: Tomas Pergler 
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Zobrazit náhledy (14) 

Sdílej 

Přestože vláda už v březnu oznámila, že zruší přidávání biosložek do paliv, nestalo se tak. Kvůli chybám v novelizovaném 

zákoně totiž hrozí, že biopaliva přežijí a úspora u čerpací stanice vyčíslená až na dvě koruny za litr nebude dříve než na konci 

roku 2023. 

Mezi navrhovanými kroky vlády k zamezení zvyšování cen paliv kvůli válce na Ukrajině patří i zrušení povinnosti přimíchávat 

do nich biosložky. „Pohonné hmoty bez biosložky jsou dle mého názoru dobrým krokem z hlediska kvality. Biosložka do paliv 

nepatří, to je hlavní plus,“ chválil rozhodnutí kabinetu Jiří Ondra, jednatel sítě čerpacích stanic Tank Ono. „Přimíchávání 

biopaliv do nafty a benzinu životnímu prostředí více škodí, než prospívá. Navíc je zřejmé, že to klasické pohonné hmoty 

zdražuje a znehodnocuje,“ vítal tehdy rozhodnutí vlády Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel společnosti Kverulant.org. 

Ekonom Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank, dokonce spočítal, že 

„přimícháváním biosložky do nafty se zvyšuje její cena zhruba o 1,20 Kč na litru, u benzinu to je zhruba o korunu“. 

Biosložka v palivech nejspíš neskončí, ČEPRO ji dál nakupuje od Agrofertu 

Rána 

Vládou schválený návrh změny zákona na ochranu ovzduší však ve skutečnosti zrušil jen jednu část povinnosti, kterou 

distributoři pohonných hmot mají. Zůstal tam totiž hned navazující paragraf, který dál zavazuje Česko ke snižování emisí CO 2 

z dopravy. A jinak než přimícháváním biosložek do paliv to v případě u nás prodávaných paliv zatím nejde. „I proto Čepro 

uzavřelo s firmou Preol, spojovanou s expremiérem Babišem, a dalšími společnostmi smlouvy na nákup biosložky z řepky a 

biolihu od 1. února 2022 do 31. prosince 2023 za 7,8 miliardy korun bez daně,“ tvrdí Razima. 

Premium 

Přečtěte si článek s předplatným Premium Plus 

Získejte neomezený přístup na devět různých služeb včetně Auto.cz 

Už mám předplatné - příhlásit se 

Související články 

Autor: Petr Barták 

https://www.auto.cz/konec-biopaliv-v-cesku-se-zatim-nekona-preslap-jako-vrata-143915
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Kverulant.org: Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

1 

přečtení 

Vatikán dnes odpoledne konečně odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také 

významně přispěl svým odhalením v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. 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 opakovaně a neúspěšně se 

pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta 

neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, 

stále běží. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň malým darem. 

K Dukově pádu nepochybně přispěly i další jeho kauzy. Festival Divadelní svět Brno 2018 uvedl koncem května kontroverzní 

hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho 

práv, zaručených Listinou práv a svobod. Kardinál proto divadlo zažaloval. Když spor na všech úrovních pravomocně prohrál, 

oznámil v prosinci 2019, že ve sporu podá dovolání a nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva. V červnu 

2021 jeho právník potvrdil, že proti rozhodnutí soudů podají ústavní stížnost. 

V září roku 2019 bylo jednou z obětí podáno trestní oznámení na Dominika Duku za nadržování pachatelům sexuálního násilí, 

kteří se této činnosti dopouštěli v dominikánském řádu, jejž Duka v té době vedl. Podle právníka Patrika R. Daniela Bartoně 

měl Duka „v dominikánském řádu a potom i na dalších místech pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů trestnímu 

stíhání“. 

Značně problematické byly také jeho vřelé vztahy s celou řadou velmi problematických politiků. Tak například v létě 2021 

vyšlo najevo, že hradní kancléř Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval sám kardinál. Není jisté, zda tak 

Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním realizace 

projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na Mynářově 

oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Popularitu mu jistě nezajistila ani oslava jeho narozenin na střeše Arcibiskupského paláce v době tvrdého koronavirového 

lockdownu v dubnu 2021. Policie sice identifikovala celkem sedm účastníků lidí, ti však tvrdili, že se s doutníky v ruce v 

nočních hodinách sešli na pracovní schůzce a neporušili žádné vládní opatření. 

Velmi problematické bylo jeho nedávné vystoupení, ve kterém relativizoval vinu ruských vojáků znásilňující ukrajinské ženy. 

Novým pražským arcibiskupem papež František jmenoval Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu 

moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi 

nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým prvkem společnosti. Kverulant chce věřit, že majetek církve už 

nebude tunelován, nýbrž bude dobře sloužit široké veřejnosti. 

Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Jak už bylo 

uvedeno, 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 s Kverulantem se opakovaně soudí. V září loňského roku soud doručil Kverulantovi Dukovu žalobu. Duka chce 

po Kverulantovi 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a 

podpořte jej alespoň malým darem. 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-kardinal-dominik-duka-konecne-skoncil/
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*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

3.8 11 hlasy 

Autor: Stan 
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Kverulant.org: Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

Vatikán dnes odpoledne konečně odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také 

významně přispěl svým odhalením v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek . 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 opakovaně a neúspěšně se 

pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta 

neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, 

stále běží. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň malým darem . 

K Dukově pádu nepochybně přispěly i další jeho kauzy. Festival Divadelní svět Brno 2018 uvedl koncem května kontroverzní 

hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho 

práv, zaručených Listinou práv a svobod. Kardinál proto divadlo zažaloval. Když spor na všech úrovních pravomocně prohrál, 

oznámil v prosinci 2019, že ve sporu podá dovolání a nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva. V červnu 

2021 jeho právník potvrdil, že proti rozhodnutí soudů podají ústavní stížnost. 

V září roku 2019 bylo jednou z obětí podáno trestní oznámení na Dominika Duku za nadržování pachatelům sexuálního násilí, 

kteří se této činnosti dopouštěli v dominikánském řádu, jejž Duka v té době vedl. Podle právníka Patrika R. Daniela Bartoně 

měl Duka „v dominikánském řádu a potom i na dalších místech pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů trestnímu 

stíhání“. 

Značně problematické byly také jeho vřelé vztahy s celou řadou velmi problematických politiků. Tak například v létě 2021 

vyšlo najevo, že hradní kancléř Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval sám kardinál. Není jisté, zda tak 

Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním realizace 

projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na Mynářově 

oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Popularitu mu jistě nezajistila ani oslava jeho narozenin na střeše Arcibiskupského paláce v době tvrdého koronavirového 

lockdownu v dubnu 2021. Policie sice identifikovala celkem sedm účastníků lidí, ti však tvrdili, že se s doutníky v ruce v 

nočních hodinách sešli na pracovní schůzce a neporušili žádné vládní opatření. 

Velmi problematické bylo jeho nedávné vystoupení, ve kterém relativizoval vinu ruských vojáků znásilňující ukrajinské ženy. 

Novým pražským arcibiskupem papež František jmenoval Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu 

moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi 

nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým prvkem společnosti. Kverulant chce věřit, že majetek církve už 

nebude tunelován, nýbrž bude dobře sloužit široké veřejnosti. 

Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Jak už bylo 

uvedeno, 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 s Kverulantem se opakovaně soudí. V září loňského roku soud doručil Kverulantovi Dukovu žalobu. Duka chce 

po Kverulantovi 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a 

podpořte jej alespoň malým darem. 

*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

https://pravdive.eu/news/1706/kverulant-org-kardinal-dominik-duka-konecne-skoncil
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Konec biopaliv v Česku se zatím nekoná 

Přestože vláda už v březnu oznámila, že zruší přidávání biosložek do paliv, nestalo se tak. Kvůli chybám v novelizovaném 

zákoně totiž hrozí, že biopaliva přežijí a úspora u čerpací stanice vyčíslená až na dvě koruny za litr nebude dříve než na konci 

roku 2023. 

Mezi navrhovanými kroky vlády k zamezení zvyšování cen paliv kvůli válce na Ukrajině patří i zrušení povinnosti přimíchávat 

do nich biosložky. „Pohonné hmoty bez biosložky jsou dle mého názoru dobrým krokem z hlediska kvality. Biosložka do paliv 

nepatří, to je hlavní plus,“ chválil rozhodnutí kabinetu Jiří Ondra, jednatel sítě čerpacích stanic Tank Ono. „Přimíchávání 

biopaliv do nafty a benzinu životnímu prostředí více škodí, než prospívá. Navíc je zřejmé, že to klasické pohonné hmoty 

zdražuje a znehodnocuje,“ vítal tehdy rozhodnutí vlády Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel společnosti Kverulant.org. 

Ekonom Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank, dokonce spočítal, že 

„přimícháváním biosložky do nafty se zvyšuje její cena zhruba o 1,20 Kč na litru, u benzinu to je zhruba o korunu“. 

Rána 

Vládou schválený návrh změny zákona na ochranu ovzduší však ve skutečnosti zrušil jen jednu část povinnosti, kterou 

distributoři pohonných hmot mají. Zůstal tam totiž hned navazující paragraf, který dál zavazuje Česko ke snižování emisí CO2 

z dopravy. A jinak než přimícháváním biosložek do paliv to v případě u nás prodávaných paliv zatím nejde. „I proto Čepro 

uzavřelo s firmou Preol, spojovanou s expremiérem Babišem, a dalšími společnostmi smlouvy na nákup biosložky z řepky a 

biolihu od 1. února 2022 do 31. prosince 2023 za 7,8 miliardy korun bez daně,“ tvrdí Razima. 

„Protože musíme stále plnit emisní požadavky evropské a české legislativy, dokud se zákon nezmění, do našich pohonných 

hmot budeme i nadále přimíchávat biosložky,“ tvrdí Pavel Kaidl, vedoucí odboru externí komunikace společnosti Orlen. Trochu 

jiný pohled má Ivan Indráček, člen představenstva Unie nezávislých petrolejářů: „Logicky se budou biopaliva přimíchávat dále. 

Zájmem petrolejářů i zákazníků je totiž prodávat, respektive nakupovat co nejlevnější palivo.“ Tedy s využitím bios ložek 1. 

generace, které jsou na trhu nejdostupnější a nejlevnější. 

Jak to utnout? 

Přimíchávat se bude minimálně do té doby, dokud bude platit klauzule, která omezuje ještě lacinější způsob snižování emisí 

než přimíchávání biosložek. Nejlevnějším způsobem se totiž ukazují UER (Upstream emission reduction), tedy certifikáty 

potvrzující snížení emisí CO2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, a to kdekoliv na světě. Tyto odpustky jsou podle Razimy o 

řád levnější než biopaliva či nákup takzvaných emisních úspor. Ovšem použití certifikátů je v naší legislativě velmi přísně 

omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. „Tedy ve výsledku jedno procento lze uspořit levně pomocí UER a dalších pět 

mnohem dráže pomocí biopaliv,“ má jasno Razima. 

Aby vládní a poslanecká blamáž dále nepokračovala, může v tento okamžik proti ostudě nejlépe zasáhnout senát. Stačí, aby 

jednoduše jednak smetl úpravu předloženou poslanci a také by zvýšil možnost započítat UER na 6 % – pak by mohl konec 

biopaliv v Česku skutečně nastat. 

Co dál? 

Je otázka, zda mají biopaliva skončit ze dne na den. „Především zemědělci, kteří je pěstují, si zaslouží měkké přistání, například 

jejich postupné utlumení během tří let,“ navrhuje Razima. V ideálním případě by Senát mohl zvýšit možnost započítat do 

úspory CO2 i úsporu při těžbě postupně. Řidiči by ovšem uvítali, kdyby konec nastal hned – to aby se projevilo vládou 

avizované zlevnění až dvě koruny na litr. Pokud bychom připočetli i důsledek dočasného snížení spotřební daně z pohonných 

hmot o 1,50 Kč na litru, mohl by to být pěkný dárek českým řidičům – na dobu prázdnin a dovolených. 

https://app.monitora.cz/article/771516688/2fcc4682d5223022dc98?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3NzE1MTY2ODgsInRpZCI6NTcwNDR9.JCMPNV6wKXv3q6_wwQa34g0E2xq3fYG7gG_hpRD7j0E
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Co je v zákoně 

Zákon o ochraně ovzduší obsahuje dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený paragraf 19, který ve stále 

platné verzi ukládá povinnost přimíchávat minimálně 4,1 % biolihu do benzinu a 6 % biosložky do nafty. Hned následující 

paragraf 20 ovšem výrobcům paliv definuje povinnost snižovat v dopravě emise CO2 o 6 % proti roku 2010. Sankce za 

nedodržení této povinnosti je 10 korun za každou tunu emisí CO2 . 

Biopaliva v Česku 

Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo u nás zavedeno v roce 2007 ve výši dvou procent pro naftu, dva roky nato u 

ní o dalších 2,5 bodu na 4,5 %, pro benzin pak byla stanovena hranice 3,5 procenta. Od 1. 6. 2010 se podíl biosložek dále 

zvýšil na šest bodů u nafty a u benzinu na 4,1 procenta. 

Co tvoří cenu paliv 

Natural 95 Cena 44,20 Kč Podíl daní 46,4 % Daně (Spotřební a DPH) 

20,50 Kč 

Produkt a marže 

23,70 Kč Nafta motorová Cena 46,40 Kč Podíl daní 38,8 % Daně (Spotřební a DPH) 

18,00 Kč 

Produkt a marže 

28,40 Kč 

Do ceny produktu se počítá nákupní cena ropy, její zpracování, marže výrobce i čerpací stanice, do níž se zahrnují rovněž 

náklady na dopravu. 

Kudy ze závislosti na ruské ropě 

Česko se stejně jako Slovensko nebo Maďarsko smí na základě výjimky od EU odstřihnout od závislosti na ruské ropě až v 

červnu roku 2024. Většině evropských států se to přitom podaří už během letoška. Jak uvádí expert České asociace 

petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula, splnit toto datum možné je. Do karet Česku hraje skutečnost, že 

produktovod IKL (Ingolstadt – Kralupy – Litvínov) nejede na plnou kapacitu 11 milionů tun ročně a může tak do rafinerií 

přivádět více ropy z jiných než ruských zdrojů. Menší komplikaci představuje aktuálně pro Česko nedostatečná kapacita 

ropovodu (Transalpinský ropovod) z Terstu, jímž do Rakouska a Německa proudí ropa z celého světa, především z Afriky a 

arabských zemí. Podle společnosti SIAT-TAL, která provozuje ropovod na italském území, ale lze téměř okamžitě navýšit 

dodávky o pět až šest milionů tun ropy ročně. Tak by se mohlo podařit výpadek ruské ropy zcela nahradit. Určitý háček se 

ukrývá také v samotných vlastnostech ruské ropy – ta má odlišné složení než třeba arabská nebo africká surovina. Podle zpráv 

z rafinerií ovšem už zkoušejí přenastavit výrobní procesy tak, aby ruská ropa mohla být nahrazena. „Ověřit kvalitu jiných rop 

pro zpracování v rafinerii Litvínov včetně zřejmě nutné úpravy technologií bude vyžadovat určitý čas,“ má jasno o dalším vývoji 

Loula. 

Z Ruska surovinu přivádí ropovod Družba, do Česka jí odtud přiteče okolo 3,4 milionu tun. V italském městě Terst (Trieste) pak 

začíná Transalpinský ropovod (TAL), který po několika stovkách kilometrů ústí v německém Vohburgu. Ropa dále pokračuje do 

tuzemska trasou Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov (IKL). 

Dovoz ropy do ČR (v tisících tun) podle původu 

Země 2019 2020 2021 

Alžírsko 81,80 26,20 0 Ázerbájdžán 2193,70 1426,20 1095,90 Kazachstán 990,40 566,70 1239,30 Libye 83,50 0 158,20 

Maďarsko 8,20 0 0 Niger 68,90 0 0 Nigérie 109,30 93,60 45,20 Norsko 0 215,40 80,90 Rusko 3820,90 3013,50 3417,40 Saúdská 

Arábie 104,40 103,70 0 USA 276,60 728,40 804,30 

Celkový součet 7737,70 6173,80 6841,00 

Využití ropovodů (v procentech celkové spotřeby) 

Rok 

Družba IKL 

2010 
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58,7 41,3 

2011 

56,5 43,5 

2012 

42,3 57,7 

2013 

60,0 40,0 

2014 

50,6 49,4 

2015 

55,1 44,9 

2016 

64,6 35,4 

2017 

51,3 48,7 

2018 

53,9 46,1 

2019 

49,4 50,6 

2020 

48,8 51,2 

2021 

48,8 51,2 

Zdroj: ČAPPO, ČSÚ 

Víte, že … 

… v meziročním srovnání je benzin dražší o téměř 13 korun, nafta dokonce o 17 Kč? … vůbec nejdražší byly pohonné hmoty v 

Česku letos okolo 10. března? Tehdy cena litru benzinu přeskočila 47 korun, v případě nafty dokonce byla přes 49,50 Kč. … do 

ČR se kromě výroby v rafineriích pohonné hmoty ještě dovážejí? Ročně je to kolem dvou miliard tun, zejména motorové nafty. 

NAPSALI JSME 

Problematice biosložek v palivech se Svět motorů věnuje soustavně už roky. Jak se celá problematika vyvíjela v toku času, se 

dočtete v čtyřech samostatných rámečcích připomínající čísla Světa motorů. 

24/2019 

Biopaliva zatím přinesla zemědělcům zisk, chudým zemím hlad a bídu, vědcům pochybnosti a motoristům zničená auta. Změní 

to jejich druhá generace? Původní biopaliva vyráběná z potravinářských rostlin během prvních pěti let zvýšila poptávku i ceny 

na neúnosnou úroveň. Mezi lety 2005 a 2008 se cena kukuřice ztrojnásobila, pšenice zdražila o 127 a rýže o 180%. 

Odčerpávání citelné části sklizně na výrobu biopaliva se podepsalo na potravinové krizi z let 2007 a 2008, jež dostala 110 

milionů lidí v rozvojových zemích pod hranici hladu. Ještě v roce 2011, kdy USA postihla neúroda, muselo 40% kukuřice 

skončit v nádržích aut, aby zemědělci nemuseli vracet dotace. 

Jiří Hájek, Unipetrol: 

Unipetrolu v rámci mezinárodního projektu Comsyn vyvinul syntetickou naftu vyrobenou ze štěpky. Po rozporuplných 

zkušenostech s dosavadními biosložkami na bázi rostlinných olejů je přehled vlastností pohlazením po duši. Zavedením 
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druhogeneračních paliv získaných technologií Fischer- Tropschovy syntézy se sníží obsah kyslíku a především nenasycených 

uhlovodíků způsobujících možný vznik polymerních úsad v palivovém sytému osobních vozidel. Ve vztahu k tradičním fosilním 

palivům pak nabízí produkt Fischer-Tropschovy syntézy vyšší cetanové číslo, což je základní výkonnostní parametr 

motorových naft. 

19/2015 

O biopalivech se rokovalo současně v Praze i Bruselu. Většina komentářů se věnovala hlavně kocourkovské náhodě, že 

evropský návrh doporučoval přidávání rostlinných složek omezit, zatímco český je chtěl rozšířit. Stranou bohužel zůstalo to 

hlavní: jestli jsou biopaliva vůbec k něčemu dobrá a jak se nám s nimi žije. 

Václav Loula, ČAPPO: 

Někteří obchodníci mísí E85 (benzin s 85 % bioetanolu) nebo B100 (čistou bionaftu) se standardními palivy bez ohledu na 

homologace vozidel. Tento trend v posledních pěti letech ukázal nebezpečí daňových úniků, znevýhodnění standardních paliv, 

ale také nebezpečí pro řadové motoristy. 

Vítězslav Kremlík, Klimaskeptik.cz: 

V roce 2010 agentura Reuters odhalila, že se Evropská komise pokusila ututlat výzkum společnosti Fraunhofer. Ukázalo se 

totiž, že zatímco normální benzin či nafta má uhlíkovou stopu jen zhruba 85 kg na gigajoule, biopaliva z evropské řepky mají 

celkovou uhlíkovou stopu 150 kg CO2 na gigajoule. Biopaliva z asijského palmového oleje mají stopu asi stejnou jako fosilní 

paliva. Emise skleníkových plynů se tím tedy nesníží. 

17/2021 

U čerpacích stanic v Česku se palivo E10 zatím příliš nevyskytuje. Jenže jen dočasně, ve větší míře by se mělo začít objevovat 

už v roce 2022. Co od benzinu s vyšším obsahem biosložek očekávat? Pro většinu řidičů příchod a masovější tankování 

benzinu E10 by nemělo znamenat žádný zásadní vliv na chod pohonného agregátu jejich vozu a můžou jej bez obav tankovat. 

Minimálně od roku 2005 s příchodem emisní normy Euro 4 jsou totiž podle Václav Louly, experta České asociace 

petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), všechna vozidla uváděná do provozu již kompatibilní pro používání benzinu 

E10. S přihlédnutím k tomu, že průměrné stáří vozového parku u nás osciluje okolo patnácti let, by žádný problém vlastně 

nastat neměl. Existují však výjimky novějších vozidel, a není jich málo, které by se E10 měly vyhnout širokým obloukem – 

některé fiaty, opely, renaulty, toyoty či volkswageny. Navíc nemalé procento aut u nás jezdí s datem narození začínajícím i 

třeba ještě jedničkou. Třeba favority, felicie, ale i starší fordy, renaulty či opely, které se tu vyrojily po roce 1990, zejména na 

venkově stále dobře slouží. Jejich řidičům radíme, držte se označení E5 na tankovacím stojanu! Mínusem E10, i když nepříliš 

velkým, je zvýšení spotřeby paliva. Energetický obsah etanolu je totiž nižší než u benzinu, proto při jeho vyšším podílu v E10 

dochází v porovnání s E5 k určitému zvýšení spotřeby. 

34/2021 V Evropě na vyšší obsah biosložek přistoupila více než polovina členských zemí Unie. Mezi motoristy ale žádné velké 

nadšení pro E10 nehoří. Třeba v tradičně ekologicky velmi puristickém Německu se jeho spotřeba na celkem vytočeném 

množství benzinu podílí asi jen z 15 procent. 

Stejně jako Česko, tedy zavedení někdy v budoucnu, to má s povinným E10 necelá polovina členských států: třeba v Rakousku, 

Slovinsku, Itálii či Chorvatsku, kam naši dovolenkáři rádi míří, na něj nenarazíte. Naopak z častých destinací našich řidičů je E10 

už zavedeno na Slovensku, v Maďarsku, Francii či Německu. V Bulharsku a Rumunsku je najdete dokonce na všech čerpacích 

stanicích, tam ovšem našinec autem tak často na dovolenou nejede. Sousední Polsko je na poloviční cestě – povinné zavedení 

vyššího obsahu biosložek v palivech je podle posledních zpráv na pořadu dne v roce 2023. Žádnou přesnou povinnost nemají 

kromě Německa ani Slovinsko, Španělsko či Švýcarsko. Na úrovni Česka nebo menší je povinné procento biosložek zavedeno 

třeba ve Švédsku, Portugalsku či Dánsku. Naopak jeho vyšší přítomnost, která tím automaticky vynucuje nasazení benzinů E10, 

mají kromě již zmíněného Slovenska například Belgie, Francie či Lotyšsko. 

Státy s masovým prodejem E10 

Mapa: E10 info 

Snížení spotřební daně 

Samotné čerpací stanice o budoucím vývoji mlčí, hlavní hráči na trhu jako MOL, Benzina či OMV na otázky Světa motorů 

vůbec nereagovali. Shell ústy své mluvčí Jany Voštinárové uvádí, že snížení spotřební daně do ceny promítne. Jak, to už 

nekonkretizuje. Otevřeně se problému staví jen skupina Tank Ono, která promítne snížení spotřební daně v plné výši. „Jsme 

připraveni k tomuto kroku přistoupit hned v okamžiku, kdy vejde v platnost,“ má jasno Jiří Ondra z Tank Ono. Ivan Indráček z 

Unie nezávislých petrolejářů dává dokonce propočet, kolik by mohl řidič díky snížení spotřební daně měsíčně ušetřit: „Při 

průměrném ročním nájezdu okolo 12 000 kilometrů by to za kalendářní měsíc bylo asi 130 korun včetně DPH.“ 
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Víte, že … 

… aktuální výše spotřební daně z paliv dosahuje u benzinu 12,84 Kč na litru, stejný objem nafty je pak zatížen daní ve výši 9,95 

Kč? 

Cena paliv v roce 2022 

2. 1. 

Nafta 35,0 Kč/l Natural 95 36,0 Kč/l 

12. 3. 

49,5 Kč/l 47,0 Kč/l 

10. 5. 

46,4 Kč/l 44,2 Kč/l 

Autor: Petr Barták petr.bartak@cncenter.cz 
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147. Kauza Diag Human je časovaná bomba 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 16. 5. 2022, 8:15 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 31 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kauza-diag-human-je-casovana-bomba-2/ 

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 Rakousko a Německo uznaly exekuční 

rozsudek na 14,5 miliardy Kč proti ČR. Další porážku stát zaznamenal poté, co lucemburský soud potvrdil, že Diag Human 

může začít exekuční právo uplatňovat kdekoliv na území celé EU kromě Dánska. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a 

nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je 

tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich 

úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, aby 

úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň 

symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Exekuce na majetek ČR 

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku ČR až do výše 14,5 miliardy korun na 

území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 

rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V listopadu 2019 tak učinila i Belgie. 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. To, že má Diag Human na peníze 

(více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 

počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, kterým také povolil exekuci majetku 

České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v 

lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. 

Počátek kauzy v roce 1992 

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 

2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně 

narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už 

roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká 

republika prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. 

Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán. 

Skrývání před věřiteli 

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak 

prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení 

jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným řešením bylo složení dlužné 

částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení. 

Namísto toho se I Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, naleznete ve 

stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády, pana Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my 

jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě 

jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou “. 

Fotokoláž: ATEO 

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad 

https://www.kverulant.org/article/kauza-diag-human-je-casovana-bomba-2/
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Kverulant v únoru 2020 se Kverulant obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této 

kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně 

podle schváleného plánu kontrolní činnosti“ a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, 

nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce, kterou řídí člověk, kterému není stydno vrazit za peníze daňových 

poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu? Kverulant se však liknavým postojem státu nechce smířit a tak jsem koncem 

března 2020 dopisem zeptal NKÚ, jestli si kauzu Diag Humen už konečně dal do plánu. NKÚ počátkem dubna odpověděl, že 

„v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s 

vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.“ 

Kverulant podal trestní oznámení 

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky 

trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 

milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu. 

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti 

organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky 

oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující 

prověření podnětu. 

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, 

přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. 

Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je 

opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic. 

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné 

povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit. 

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem 

oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního 

zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme tak počátkem 

února 2022 učinili a to formou nového doplněné podání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství 

totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž. 

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ 

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní 

zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k 

policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu 

Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké 

skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci 

dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho 

doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu 

vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude 

skutečně někdo věnovat. 

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). 

Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi 

formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v 

daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká 

policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, 

jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost 

vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „ skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, 

ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic. 

Foto: Arek Socha / Pixabay 

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout 

následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak 

dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického 

stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve 

větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti 
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a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle 

další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný 

princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora 

dohromady. 

Kverulant se s alibismem státní správy odmítl smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. I 

tato žádost o nápravu byla marná. Na konci dubna opět obdržel zamítavé stanovisko. 

Rozhovor s Janem Kalvodou 

Koncem léta 2019 požádal Kverulant o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s 

natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. 

Svůj slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu: 

Nová vláda, nový ministr, nová politika? 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, 

aby: „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době 

zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky.“ 

Kverulant chce věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, 

konečně vypořádá letitý spor, který Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády je i Pavel Blažek, 

který je kauze Diag Humen také namočen, vzbuzuje obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých 

kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Prosba o podporu 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte 

naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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148. Pomlouvat firmy povoleno, u soudu se ničeho nedomůžou. Čeká se, 

co na to Ústavní soud 
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Napsal/a Robert Břešťan 16. května 2022 

Přibývá případů, kdy firmy a další právnické osoby zjišťují, že jejich žaloby na omluvu a náhradu nemajetkové újmy nemají u 

českých soudů šanci. A tak své žaloby raději samy stahují. Jde o důsledek přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu z konce 

roku. To ale ještě může zvrátit Ústavní soud. 

Hustá dvojka z předvolební kampaně ČSSD, duo Matěj Stropnický – Jana Maláčová, může být, jak se zdá, v klidu. Vodárenské 

společnosti Veolia se sice jejich výroky o tom, že „jen těží naši vodu, kasíruje, neinvestuje a neudržuje potrubí a jen hrabe pod 

sebe“, dotkly natolik, že dvojici politiků žalovala o omluvu a náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 tisíc korun, jenže na soud 

nedošlo a pravděpodobně ani nedojde. 

Babiš nevyhrál, ale… 

Soudce Městského soudu Filip Liška totiž Veolii upozornil, že moc šancí nemá – s poukazem na verdikt Nejvyššího soudu, 

který je pro výklad práva závazný. Podle něj právnické osoby nárok na odškodnění nemajetkové újmy nemají. K detailům 

verdiktu ( jeho celé znění zveřejněné 19. ledna 2022 ZDE ) se dostaneme níže, pro Veolii to ale znamená, že pokud se 

Stropnický s Maláčovou neomluví dobrovolně (soudce dal oběma stranám lhůtu na dohodu), bude mít firma nejspíš smůlu. 

Podobných případů přibývá. 

Nedávno oznámila protikorupční organizace Transparency International, že stáhla svou žalobu na Andreje Babiše právě ve 

věci ochrany svého dobrého jména. „Žalobu jsme podali v roce 2019. Za uplynulé tři roky se ale soudní výklad podstatně 

změnil, a to v neprospěch všech právnických osob, které někoho žalují na ochranu dobrého jména. Což se dotýká i našeho 

případu,“ řekl právník TI Petr Leyer. 

Andrej Babiš, tehdy v pozici premiéra, opakovaně Transparency International označil mimo jiné za zkorumpovanou organizaci 

poté, co upozornila na jeho střet zájmů. 

„Pravidla se změnila v průběhu hry. V této chvíli tak už není žaloba přípustná. Pro nás je ale stěžejní, že i odvolací soud řekl, že 

jednání Andreje Babiše je nepřijatelné,“ dodal Leyer. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít dopad i na další běžící či případné nové procesy, kdy se právnická osoba žalobou 

domáhá náhrady nemajetkové újmy. Závazný verdikt, na něž se nyní soudy v podobných případech odvolávají, padl v rámci 

řešení sporu mezi občanským sdružením Ústecké šrouby, které kriticky upozorňovalo na aktivity firmy Juros v Ústí nad Labem. 

Firma požadovala po spolku omluvu, Nejvyšší soud však její dovolání zamítl. 

„Předně je třeba zohlednit, že ze samotné ústavní garance dobré pověsti podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod 

nevyplývá nezbytnost její zákonné ochrany prostřednictvím soukromého práva právnické osoby na odčinění nemajetkové 

újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti. (…) Konečně existence práva právnické osoby na odčinění 

nemajetkové újmy v důsledku neoprávněného zásahu do její pověsti nevyplývá ani z ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,“ zní hlavní argument Nejvyššího soudu. 

Z toho plyne, že firmy sice mohou nadále využít zvláštní zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže anebo se 

domáhat satisfakce pomocí trestního práva (například přes trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže), 

už se to však nemůže týkat „pouhé pomluvy“. 

Arcibiskupství si počká 

https://hlidacipes.org/pomlouvat-firmy-povoleno-u-soudu-se-niceho-nedomuzou-ceka-se-co-na-to-ustavni-soud/
https://hlidacipes.org/pomlouvat-firmy-povoleno-u-soudu-se-niceho-nedomuzou-ceka-se-co-na-to-ustavni-soud/
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Novinka v soudní praxi před nedávnem překvapila například i Arcibiskupství pražské. To se dožadovalo omluvy za texty 

publikované spolkem Kverulant.org o tom, jak arcibiskupství nakládá se svým majetkem. Svůj požadavek na omluvu ale 

počátkem března v jednací síni stáhlo poté, co soudkyně Jana Přikrylová upozornila na to, že se musí řídit judikátem 

Nejvyššího soudu. „Přiznám se, že jsem o tom judikátu v tu chvíli vůbec nevěděl. A vypadalo to, že právník protistrany taky 

ne,“ říká zakladatel Kverulant.org Vojtěch Razima. 

Související články 

Kardinál Duka chce omluvu a tři miliony korun 

Arcibiskupství vadilo, jak kriticky mluvil o bezplatném převodu vzácných historických knih tzv. Manderscheidské knihovny z 

majetku Arcibiskupství. Kardinál Duka a spol. ovšem na omluvě dle svého vyjádření trvají a žalobu plánují podat znovu, pokud 

tedy o možnosti žádat omluvu rozhodne Ústavní soud. K němu totiž putuje zmíněný prvotní spor z Ústecka. 

To, jak ústavní soudci s verdiktem kolegů z Nejvyššího soudu naloží, může přístup soudů opět obrátit. Nelze vyloučit, že 

nemožnost právnických osob domáhat se soudně ochrany svého dobrého jména, omluvy i odškodnění, bude jen krátká 

epizoda české soudní praxe. 

Stávající přístup mezitím může promluvit i do dalších mediálně hojně sledovaných případů. Například do kauzy Jany 

Peterkové, kterou Městský soud v Praze v polovině ledna nepravomocně odsoudil za šíření dezinformací o úmrtí seniorů po 

očkování proti covidu-19 k omluvě, smazání dezinformačních videí a k pokutě 250 tisíc korun (na jejíž zaplacení již Peterková 

začala vybírat peníze od svých fanoušků). Peterkovou žaloval provozovatel domova pro seniory v Měšicích u Prahy, společnost 

Antonia senior services, tedy taktéž právnická osoba. 

Peterková by se u odvolacího soudu mohla s ohledem na verdikt Nejvyššího soudu vyhnout pokutě a povinnosti se omluvit. V 

jejím případě je však nadále ve hře obžaloba za šíření poplašné zprávy. Protože se ho podle obvinění dopustila v nouzovém 

stavu, v případě odsouzení by jí mohlo hrozit až osm let vězení. 

Líbil se vám tento text? 

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu 

Moc děkujeme za podporu! 

2 komentáře 

petrph napsal: 

16.5.2022 (16:57) 

No, že jsem si dal tu práci alespoň zběžně si ty desítky stránek formální právničtiny rozhodnutí NS v případě Juros versus 

Ústecké šrouby, tak resumé je asi dané, i náš Nejvyšší soud jde doslova „s dobou“, směrem už vyšlapaným „tím báječným 

Západem do kterého jsme se po sametu tak hnali“. 

Když si totiž přečtete a uvědomíte čím NS vytrhanými citáty z různých zákonů argumentuje, tak podstatné je asi to co 

kupodivu v rozsudku NS ani písmenkem nezmiňuje (ale díky HP že to napsal sám „občanským sdružením“ Ústecké šrouby, 

Jinak řečeno a to je to podstatné, právě těmto aktivistickým skupinám a sdružením (nikým nevoleným, které taky nikoho 

nezastupují a za nic neručí) dává Nejvyšší soud právo v podstatě kohokoliv urážet a veřejně dehonestovat. 

Jestli taková ochrana bude platit i v jiných případech, třeba pro novináře a média jako taková, to se teprve v budoucnu ukáže, 

ale lze o tom silně pochybovat… 

Odpovědět 

mirek napsal: 

19.5.2022 (21:58) 

Nejvyšší soud, manipulace s důkazy, manipulace s vyklady jednotlivych zákonů, manipulace s výkladem Ustavy na denním 

pořádku. Navíc vše v rozporu s morálkou a dobrými mravy. Absolutně neplatná rozhodnutí, morálka a mrav je psány zákon, 

ale třeba i to, ze nedovolím za bílého dne okrást důchodce a napsat k tomu veřejný zájem a mohli by jsme pokracovat. Tedy 

jeho rozhodnuti, dle našeho zakona neplatné. Ústava jasně uvádí co lze a co nelze ohýbat, ale oni jsou schopni ohnout vše. 

Odpovědět 

Zrušit odpověď na komentář 
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Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 

Komentář 

Jméno * 

E-mail * 

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře. 

Δ 

Autor: Robert Břešťan 
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149. Kverulant.org: Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 16. 5. 2022, 23:53 

Rubrika: Články 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://oral.sk/kverulant-org-kardinal-dominik-duka-konecne-skoncil/ 

Kverulant.org: Kardinál Dominik Duka konečně skončil 

Leave a comment 

Vatikán dnes odpoledne konečně odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také 

významně přispěl svým odhalením v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. 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 opakovaně a neúspěšně se 

pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta 

neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, 

stále běží. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň malým darem. 

K Dukově pádu nepochybně přispěly i další jeho kauzy. Festival Divadelní svět Brno 2018 uvedl koncem května kontroverzní 

hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho 

práv, zaručených Listinou práv a svobod. Kardinál proto divadlo zažaloval. Když spor na všech úrovních pravomocně prohrál, 

oznámil v prosinci 2019, že ve sporu podá dovolání a nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva. V červnu 

2021 jeho právník potvrdil, že proti rozhodnutí soudů podají ústavní stížnost. 

V září roku 2019 bylo jednou z obětí podáno trestní oznámení na Dominika Duku za nadržování pachatelům sexuálního násilí, 

kteří se této činnosti dopouštěli v dominikánském řádu, jejž Duka v té době vedl. Podle právníka Patrika R. Daniela Bartoně 

měl Duka „v dominikánském řádu a potom i na dalších místech pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů trestnímu 

stíhání“. 

Značně problematické byly také jeho vřelé vztahy s celou řadou velmi problematických politiků. Tak například v létě 2021 

vyšlo najevo, že hradní kancléř Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval sám kardinál. Není jisté, zda tak 

Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním realizace 

projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na Mynářově 

oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Popularitu mu jistě nezajistila ani oslava jeho narozenin na střeše Arcibiskupského paláce v době tvrdého koronavirového 

lockdownu v dubnu 2021. Policie sice identifikovala celkem sedm účastníků lidí, ti však tvrdili, že se s doutníky v ruce v 

nočních hodinách sešli na pracovní schůzce a neporušili žádné vládní opatření. 

Velmi problematické bylo jeho nedávné vystoupení, ve kterém relativizoval vinu ruských vojáků znásilňující ukrajinské ženy. 

Novým pražským arcibiskupem papež František jmenoval Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu 

moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi 

nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým prvkem společnosti. Kverulant chce věřit, že majetek církve už 

nebude tunelován, nýbrž bude dobře sloužit široké veřejnosti. 

Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Jak už bylo 

uvedeno, 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 s Kverulantem se opakovaně soudí. V září loňského roku soud doručil Kverulantovi Dukovu žalobu. Duka chce 

po Kverulantovi 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a 

podpořte jej alespoň malým darem. 

https://oral.sk/kverulant-org-kardinal-dominik-duka-konecne-skoncil/


  

Přehled zpráv  409 

*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

Loading… 

Posted in Články 

Post navigation 

Autor: proxy || proxy 
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150. Pražská TSK údajně neví, kolik úředníků pro ni pracovalo 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 17. 5. 2022, 7:43 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 38 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/praha-4-odmita-poskytnout-za-kolik-uklizi-ve-svych-budovach-pry-je-to-

v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-3/ 

Technická správa komunikací Praha (TSK) se přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování 

jsou prý „nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Přesto TSK nyní Kverulantovi napsala, že mu nemůže sdělit kolik úředníků 

v TSK pracuje, přestože podal zákonnou žádost o informace. TSK prý neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant se s tím 

odmítá smířit a podal na TSK stížnost za ignorování zákona. Pomozte Kverulantovi kontrolovat věrolomné politiky a rozežrané 

úředníky alespoň symbolickým darem. 

Kverulant po čase opět mapuje počty úředníků, ceny pronájmů kancelářských budov a náklady na úklid ve veřejné správě. Dle 

zákona se již na tyto informace dotázal téměř stovky institucí a již obdržel většinu odpovědí. Některé jsou dosti kuriózní. 

Městská část Praha 4 odmítá poskytnout informaci za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních 

práv a svobod. Technická správa komunikací Praha neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních 

pět let. 

Státní a veřejná správa si pronajímá nebo vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl 

kverulantem, kdyby si myslel, že někde není pronájem kanceláří či úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. 

Jedním ze způsobů, jak odhalit předražené smlouvy je porovnat mezi sebou náklady na pronájem a úklid na jednoho 

úředníka. Proto se Kverulant nedávno na tyto parametry zeptal 89 institucí. Většina z nich již odpověděla na všechny otázky. 

Ne tak Technická správa komunikací. 

TSK Kverulantovi dopisem sdělila, že na jeho žádost, kolik zaměstnanců pracuje v jednotlivých budovách úřadu odpovědět 

nemůže. Nezná prý totiž odpověď: K dotazu č. 5) informaci neposkytujeme, neboť TSK nedisponuje evidencí počtu 

zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým budovám za požadované období. TSK není dle platné právní úpravy ani smluvních 

vztahů povinna takovou evidenci vést.“ Kverulant se s tímto přístupem odmítá smířit a podal proti neposkytnutí informací 

stížnost. 

Kuriozní na celé věci je i to, že TSK nedávno čelila kritice za to, že se přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru 

města. Původně TSK, dceřiná společnost magistrátu, sídlila v budově, která patří magistrátu. Lukrativní kanceláře jsou ve 

zbrusu novém Centru Stromovka. Kritice se TSK bránila tím, že „Důvodem stěhování jsou nevyhovující a nedostatečné kapacity 

stávajících prostor.“ Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když TSK neví, kolik úředníků 

pro ni pracuje. 

Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti dlouhodobě zaměřuje na prosazování 

hospodárnosti při nakládání s veřejnými statky a činí tak často prostřednictvím porovnávání dat získaných na základě zákona o 

svobodném přístupu k informacím. Z Kverulantovi více než dvanáctileté zkušenosti z obdobnými dotazy vyplývá, že poskytnutí 

informací, o které žádá, je zcela běžné. Nelze uvěřit, že by je TSK neměla k dispozici nebo je nedokázala snadno sestavit z 

evidencí, které je ze zákona povinna vést. A to zejména z požární evidence, z evidence BOZP. Navíc podle zákoníku práce musí 

pracovní smlouva obsahovat místo výkonu práce. Vymýšlení absurdních důvodů pro utajení běžných informací je pro 

Kverulanta dobrým vodítkem, kam zaměřit svoji pozornost. 

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 

2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V 

letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42, tehdy sledovaných institucí celkovou 

tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní 

správě. Kverulant však nespí na vavřínech a proto letos na jaře poptal informace o úklidu a pronájmu kancelářských budov za 

posledních pět let. Pomozte Kverulantovi dokončit tuto novou kauzou alespoň symbolickým darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

https://www.kverulant.org/article/praha-4-odmita-poskytnout-za-kolik-uklizi-ve-svych-budovach-pry-je-to-v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-3/
https://www.kverulant.org/article/praha-4-odmita-poskytnout-za-kolik-uklizi-ve-svych-budovach-pry-je-to-v-rozporu-s-listinou-zakladnich-prav-a-svobod-3/
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151. Zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do benzinu možná Senát 

upraví 

Agenturní zpravodajství ● ČTK - Ekonomika (ČTK) ● 17. 5. 2022, 17:32 

Vydavatel: Česká tisková kancelář (cz-47115068) ● Autor: mhm, rdo 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Praha 17. května (ČTK) - Novelu, která má zrušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot, možná Senát vrátí 

Sněmovně. Doporučil mu to dnes jeho hospodářský výbor. Jednomyslně navrhl v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů 

nafty a benzinu zajistit snížení emisí skleníkových plynů tak, že se bude vztahovat na daňové území ČR. Senát o úpravě 

rozhodne ve středu. Senátní ústavně-právní výbor doporučil novelu schválit beze změn. 

Novela má také omezit okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. 

září 2024. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Distributoři pohonných hmot budou 

muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan 

Indráček. 

Ukládá jim to zákon o ochraně ovzduší, podle kterého musí snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, podotkla obecně prospěšná společnost Kverulant. Upozornila zároveň na nedávno uzavřenou 

rámcovou smlouvu mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

mhm rdo 
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Novelu, která má zrušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot, možná Senát vrátí Sněmovně. Doporučil mu to 

dnes jeho hospodářský výbor. Jednomyslně navrhl v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů nafty a benzinu zajistit snížení 

emisí skleníkových plynů tak, že se bude vztahovat na daňové území ČR. 

17. května 2022, 17:37 — Autor: newsbox.cz / ČTK 

Ilustrační fotografie. 

FOTO: Mikuláš Křepelka / INCORP images 

Senát o úpravě rozhodne ve středu. Senátní ústavně-právní výbor doporučil novelu schválit beze změn. 

Novela má také omezit okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. 

září 2024. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Distributoři pohonných hmot budou 

muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan 

Indráček. 

Ukládá jim to zákon o ochraně ovzduší, podle kterého musí snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, podotkla obecně prospěšná společnost Kverulant. Upozornila zároveň na nedávno uzavřenou 

rámcovou smlouvu mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Pohonné hmoty v Česku během předchozího měsíce mírně zlevnily na 45,13 Kč za litr z březnových 46,01 Kč, ukazují data 

společnosti CCS. Ještě v únoru však lidé průměrně tankovali litr za 36,85 Kč. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 
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Novelu, která má zrušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot, možná Senát vrátí Sněmovně. Doporučil mu to 

dnes jeho hospodářský výbor. Jednomyslně navrhl v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů nafty a benzinu zajistit snížení 

emisí skleníkových plynů tak, že se bude vztahovat na daňové území ČR. 

Senát o úpravě rozhodne ve středu. Senátní ústavně-právní výbor doporučil novelu schválit beze změn. 

Novela má také omezit okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. 

září 2024. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Distributoři pohonných hmot budou 

muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan 

Indráček. 

Ukládá jim to zákon o ochraně ovzduší, podle kterého musí snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, podotkla obecně prospěšná společnost Kverulant. Upozornila zároveň na nedávno uzavřenou 

rámcovou smlouvu mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Pohonné hmoty v Česku během předchozího měsíce mírně zlevnily na 45,13 Kč za litr z březnových 46,01 Kč, ukazují data 

společnosti CCS. Ještě v únoru však lidé průměrně tankovali litr za 36,85 Kč. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 
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Novelu, která má zrušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot, možná Senát vrátí Sněmovně. Doporučil mu to 

dnes jeho hospodářský výbor. Jednomyslně navrhl v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů nafty a benzinu zajistit snížení 

emisí skleníkových plynů tak, že se bude vztahovat na daňové území ČR. 

Ilustrační fotografie. | foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images 

Senát o úpravě rozhodne ve středu. Senátní ústavně-právní výbor doporučil novelu schválit beze změn. 

Novela má také omezit okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. 

září 2024. 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Distributoři pohonných hmot budou 

muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan 

Indráček. 

Ukládá jim to zákon o ochraně ovzduší, podle kterého musí snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, podotkla obecně prospěšná společnost Kverulant. Upozornila zároveň na nedávno uzavřenou 

rámcovou smlouvu mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Pohonné hmoty v Česku během předchozího měsíce mírně zlevnily na 45,13 Kč za litr z březnových 46,01 Kč, ukazují data 

společnosti CCS. Ještě v únoru však lidé průměrně tankovali litr za 36,85 Kč. 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 
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Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant minulý týden napsal všem 

senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však dnes nestalo a šance, že biopaliva budou 

skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává bude bojovat dál. 

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti biopalivům alespoň symbolickým darem. 

fotokoláž: Kverulant.org 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO 2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Před týdnem na 

to Kverulant upozornil všechny senátory. Ti přesto dnes zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-dnes-schvalil-pokrytecky-zakon/
https://www.kverulant.org/article/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-dnes-schvalil-pokrytecky-zakon/
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156. Zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do benzinu možná Senát 
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Zobrazit náhledy (14) 

Sdílej 

Novelu, která má zrušit povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot, možná Senát vrátí Sněmovně. Doporučil mu to 

jeho hospodářský výbor. 

Jednomyslně navrhl v předloze zpřesnit povinnost dodavatelů nafty a benzinu zajistit snížení emisí skleníkových plynů tak, že 

se bude vztahovat na daňové území ČR. Senát o úpravě rozhodne ve středu. Senátní ústavně-právní výbor doporučil novelu 

schválit beze změn. 

Novela má také omezit okruh vozidel, za která se musí platit silniční daň. Změny mají pomoci firmám i občanům čelit 

rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha také počítá s odkladem zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. 

září 2024. 

Premium 

Konec biopaliv v Česku se zatím nekoná: Přešlap jako vrata 

Vláda si od zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty slibuje, že povede k jejímu zlevnění až o dvě koruny na litr. V 

další novele chce na letošní léto snížit spotřební daň na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Distributoři pohonných hmot budou 

muset biosložku do paliv přimíchávat i přes navrhovanou změnu, upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan 

Indráček. 

Ukládá jim to zákon o ochraně ovzduší, podle kterého musí snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 

2010, a to bez biopaliv nejde, podotkla obecně prospěšná společnost Kverulant. Upozornila zároveň na nedávno uzavřenou 

rámcovou smlouvu mezi státním distributorem paliv Čepro a společností Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských 

fondů šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Čepro má podle smlouvy do konce příštího roku od Preolu odebrat 

biosložky do paliv až za 6,4 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. 

Biosložka v palivech nejspíš neskončí, ČEPRO ji dál nakupuje od Agrofertu 

Zrušení silniční daně pro vozidla, která slouží k podnikání, se bude týkat osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 

hmotnosti 12 tun. Pro těžší nákladní vozidla a přívěsy se sazba daně sníží na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní 

automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 korun místo současných 

16.000 korun. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa. Částečné zrušení silniční daně 

sníží její výnos zhruba o 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. 

Vládní předloha má podpořit i takzvanou nízkoemisní mobilitu. Bude se to týkat služebních aut na alternativní pohon, 

například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili 

vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. 

Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace 

vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla, uvádí vláda. 

Dalším opatřením je odsunutí termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, 

že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Dá se podle 

ní předpokládat, že situace se může i zhoršit například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se týká stacionárních 

https://www.auto.cz/zruseni-povinnosti-primichavat-bioslozku-do-benzinu-mozna-senat-upravi-143984
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zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách 

pro rodinnou rekreaci. 

Související články 

Autor: ČTK, Jakub Švec 
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Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob, 

a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Kverulant už od roku 2009 

usiluje o odstranění této černé stavby. To se mu zatím příliš nedaří, Praha 15 doposud ani nevydala zákaz používání této 

stavby. Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci notorických kmotrů a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

https://www.kverulant.org/article/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar-2/
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„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 
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Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však vágním slibem nenechá ukolébat a dál bude důsledně usilovat o skutečné odstranění této černé stavby. 

„Budu pořád poctivý a slušný starosta“ 

V roce 2018 proběhly další komunální volby. Do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO opět Milana Wenzla, bývalého 

člena ODS, a vláda kmotrů z ODS na Praze 15 pokračovala. Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v 

hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo 

zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení 

se stala nastrčená firma Aleše Petříše. 

Foto: Kverulant.org 

Prosba o podporu 
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Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  424 

158. Ředitel Kverulanta Razima byl dnes osvobozen v kauze domnělého 

šíření poplašné zprávy 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 19. 5. 2022, 12:37 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 155 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/nejvyssi-statni-zastupitelstvi-se-zastalo-reditele-kverulanta-ve-veci-sireni-

poplasne-zpravy/ 

V květnu loňského roku soud potrestal ředitele organizace Kverulant Vojtěcha Razimu půlročním podmíněným trestem za 

telefonát, jímž na jaře 2020 oznámil policii svoje podezření na možnou bombu ve vracích dodávek zaparkovaných u Pražského 

hradu. Razima podal proti verdiktu dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten Razimovi vyhověl a tak dnes celou kauzu projednal 

soud pro Prahu 1 a Razimu osvobodil. Razima podle něj během telefonátu policii jen sděloval pravdivé informace. 

Upozorňoval na potenciální nebezpečí a odsoudit ho za to bylo absurdní. 

Podezřelé vraky, kvůli kterým Vojtěch Razima volal na policii / foto Kverulant.org 

O co šlo? Razima si v době covidového nouzového stavu na Hradčanské náměstí všiml, 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,“ řekl k věci pro HlídacíPes.org už dříve Razima. 

Roli v pozornosti policie možná sehrály některé bizarní okolnosti telefonátu, Razima kupříkladu strážníky tituloval slovy 

„udatní zbrojnoši“. 

Razimovi nehrozila jen podmínka 

Když vloni v květnu odvolací soud potvrdil Razimovi půlroční podmíněný trest, soudce odvolacího soudu Jaroslav Pytloun 

konstatoval, že „odsouzený může být rád, že v době nouzového stavu nedostal trest mnohem tvrdší“. Razima jednal totiž v 

době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené sazbě od dvou do osmi let, kterou mu 

prvoinstanční soud mimořádně snížil. 

„Mám pocit, že si to soudce odvolacího soudu 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,“ řekl tehdy na adresu odvolacího soudu Razima. 

Na jeho stranu se přidal i Lumír Crha z Nejvyššího státního zastupitelství, jehož stanovisko si Nejvyšší soud vyžádal. Razima 

podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace, konkrétně 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. 

Osvobození 

Po intervenci Nejvyššího soudu se věc vrátila zpět první instanci. Obvodní soud pro Prahu 1 však byl vázán právním názorem 

Nejvyššího soudu. Razima byl tak po krátkém jednání dnes dopoledne osvobozen. Věc však ještě definitivně skončena není. 

Státní zástupkyně si ponechala lhůt na podání případného odvolání. 

Tíživá zkušenost 

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. 

https://www.kverulant.org/article/nejvyssi-statni-zastupitelstvi-se-zastalo-reditele-kverulanta-ve-veci-sireni-poplasne-zpravy/
https://www.kverulant.org/article/nejvyssi-statni-zastupitelstvi-se-zastalo-reditele-kverulanta-ve-veci-sireni-poplasne-zpravy/
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Jak dodal, 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. 

Vojtěch Razima je nyní s osvobozujícím rozsudkem spokojen: „Pro mě, jako ředitele známé watchdogové organizace, bylo 

pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin hodně tíživou zkušeností. Mnoha lidem jsem musel trpělivě vysvětlovat 

okolnosti mého odsouzení a vysvětlovat jim absurditu původního rozsudku.“ 

Razimovu reakci bezprostředně po vynesení osvobozujícího rozsudku zachytil štáb iDNES: 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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159. Šéf neziskovky ohlásil podezřelé vozy před Hradem, dva roky ho za 

to stíhali 
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Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek zprostil obžaloby šéfa neziskové organizace Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten na jaře 

2020 upozornil strážníky na vraky dvou dodávek před Pražským hradem s tím, že v nich může být bomba. Výbušnina se ve 

vozidlech nenašla a policie Razimu obvinila z šíření poplašné zprávy. Soudy ho pak potrestaly podmínkou. Zastal se ho až 

Nejvyšší soud. 

Soudy 

Sledovat další díly na iDNES.tv 

Senát soudkyně Pavly Hájkové nyní musel věc projednat znovu. Byl přitom vázán právním názorem Nejvyššího soudu, podle 

kterého „není možné nepravdivost sdělení ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla“. 

Po zhruba půlhodinovém jednání, během něhož nezazněly žádné návrhy na doplnění dokazování, vyhlásila soudkyně 

rozsudek. Razimu osvobodila s tím, že skutek popsaný v obžalobě není trestným činem. 

4 fotografie 

Razima byl obviněn z šíření poplašné zprávy poté, co na jaře 2020 zavolal na linku 156. Strážníky upozornil na vraky dvou 

dodávek zaparkovaných před Pražským hradem. 

Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. 

Na závěr telefonátu pak ředitel organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem 

prohledali pyrotechnici. 

„Ze skutkové věty nevyplývá, že by pan obžalovaný sdělil policii jakékoliv nepravdivé tvrzení. Jednalo se o jeho osobní úsudek, 

když uvedl, že ve vozidlech by se mohly nacházet bomby, ale neuvedl, že se ve vozidlech s jistotou bomby nacházejí,“ uvedla 

soudkyně Hájková. 

„Co je úplně nejdůležitější, že k přivolání pyrotechniků v podstatě dospěla policejní hlídka sama až poté, co se dostavila na 

místo,“ dodala. 

Žalobkyně trvala na potrestání 

Dnes vyhlášený zprošťující rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně si vzala lhůtu na rozmyšlenou, zda podat 

odvolání, nebo ne. V závěrečné řeči totiž znovu navrhovala, aby byl Razima odsouzen. 

Muže zprošťující rozsudek potěšil. Od počátku byl přesvědčen, že jeho telefonát byl prospěšným, nikoliv trestným činem. 

„Mám z toho radost. Na druhou stranu si dobře uvědomuji, že se vyznám v právu, mám skvělé právní zástupce, a kdybych je 

neměl a kdybych za to neutratil poměrně dost peněz, tak bych byl možná navždy pravomocně odsouzený zločinec. To není 

dobře,“ řekl iDNES.cz. 

Soudy 

Sledovat další díly na iDNES.tv 

Dodal, že od státu zřejmě bude chtít za trestní stíhání odškodnění. O jakou částku by mělo jít, zatím neví. 

„To, že jsem byl pravomocně odsouzen, velmi znevěrohodnilo neziskovou společnost, jejímž jsem ředitelem. Zřejmě ji to i 

poškodilo. Zažil jsem momenty, kdy mi bylo dosti trapně. Ten nejhorší moment byl, když jsem jako bývalý důstojník policie a 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podezreni-bomba-telefonat-straznici-policie-auta-hrad-praha-razima-kverulant.A220519_100109_domaci_iri
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podezreni-bomba-telefonat-straznici-policie-auta-hrad-praha-razima-kverulant.A220519_100109_domaci_iri
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bývalý důstojník zpravodajské služby musel jít odevzdat zbraně, protože jsem je dál nemohl držet. To je dost ponižující 

záležitost,“ vzpomínal. 

Nejvyšší soud: Vedlo by to k apatii lidí 

Razimu dle jeho slov hodně zasáhlo odvolací řízení u Městského soudu v Praze. Předseda senátu Jaroslav Pytloun mu loni v 

květnu řekl, že může být rád za půlroční podmínku , neboť je velmi mírná. Odvolací senát mu tehdy nemohl trest zpřísnit, 

protože se státní zastupitelství neodvolalo. 

27. května 2021 

Soudy 

Sledovat další díly na iDNES.tv 

Právní názor odvolacího soudu, stejně jako první instance, u níž dostal Razima zmíněnou šestiměsíční podmínku s odkladem 

na zkušební dobu osmnácti měsíců, následně odmítl Nejvyšší soud. Uvedl, že by to mohlo vést k větší lhostejnosti lidí, kteří by 

kvůli obavě z trestněprávního postihu přestali upozorňovat policii na možné nebezpečí. 

Důvodem k postihu není podle Nejvyššího soudu ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana 

společnosti před potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. 

„Aplikováno na posuzovaný případ – to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, 

neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mohlo být a priori považováno za 

nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného 

objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ konstatoval Nejvyšší soud. 

„Ty dodávky byly fakt podezřelé. Kdyby se to stalo znovu, tak jim zase zavolám. Dělám to už dlouho, kverulantem budu dál. Až 

budu osvobozen pravomocně, bude se mi kverulovat o to radostněji,“ uzavřel Razima. 

Dodávky zaparkované před pražským Hradem (duben 2020) 

Autor: Dan Materna, iDNES.tv 

Soud zprostil obžaloby muže, který upozornil na podezřelé dodávky u pražského Hradu 

Je to nepříjemná zkušenost, ale budu kverulovat dál, říká Razima 

Upozornil policii na možnost výbuchu dodávek před Hradem, dostal podmínku 

Autor: Jiří Pánek 
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160. Je to nepříjemná zkušenost, ale budu kverulovat dál, říká Razima 
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Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek zprostil obžaloby šéfa organizace Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten na jaře 2020 

upozornil strážníky na vraky dvou dodávek před pražským Hradem s tím, že v nich může být bomba. Výbušnina se ve 

vozidlech nenašla a soudy Razimu potrestaly za šíření poplašné zprávy podmínkou. Zastal se ho až Nejvyšší soud. 

video: iDNES.tv 

https://tv.idnes.cz/krimi/vojtech-razima-hrad-dodavky-upozorneni-bomba-policie-soud.V220519_145103_idnestv_iri
https://tv.idnes.cz/krimi/vojtech-razima-hrad-dodavky-upozorneni-bomba-policie-soud.V220519_145103_idnestv_iri
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Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek zprostil obžaloby šéfa organizace Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten na jaře 2020 

upozornil strážníky na vraky dvou dodávek před pražským Hradem s tím, že v nich může být bomba. Výbušnina se ve 

vozidlech nenašla a soudy Razimu potrestaly za šíření poplašné zprávy podmínkou. Zastal se ho až Nejvyšší soud. 

Autor: video: iDNES.tv 

https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V220519_145103_idnestv_iri
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Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek po dvouletém trestním stíhání zprostil obžaloby šéfa organizace Kverulant Vojtěcha 

Razimu. Ten na jaře 2020 upozornil strážníky na vraky dvou dodávek před pražským Hradem s tím, že v nich může být bomba. 

Výbušnina se ve vozidlech nenašla a soudy Razimu potrestaly podmínkou. Zastal se ho až Nejvyšší soud. 

Autor: video: iDNES.tv 

https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V220519_144448_idnestv_iri


  

Přehled zpráv  431 

163. Pomlouvat firmy povoleno, u soudu se obrany nedomohou. Judikát 

možná změní Ústavní soud 

Online ● peak.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 19. 5. 2022, 15:32 

Vydavatel: Peak Media s.r.o. (cz-05729530) ● Autor: Robert Břešťan ● Rubrika: Další průmysl 

Dosah: 3 343 ● GRP: 0.04 ● OTS: 0.00 ● AVE: 9684.20 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Spolek Kverulant 

Odkaz: https://www.peak.cz/pomlouvat-firmy-povoleno-u-soudu-se-obrany-nedomohou-judikat-mozna-zmeni-

ustavni-soud/33306/ 

Přibývá případů, kdy firmy a další právnické osoby zjišťují, že jejich žaloby na omluvu a náhradu nemajetkové újmy nemají u 

českých soudů šanci. A tak své žaloby raději samy stahují. Jde o důsledek přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu z konce 

roku. To ale ještě může zvrátit Ústavní soud. 

Andrej Bbiš při návštěvě Karlovarského kraje. (Ilustrační foto) Zdroj: Vláda ČR 

Hustá dvojka z předvolební kampaně ČSSD, duo Matěj Stropnický – Jana Maláčová, může být, jak se zdá, v klidu. Vodárenské 

společnosti Veolia se sice jejich výroky o tom, že „jen těží naši vodu, kasíruje, neinvestuje a neudržuje potrubí a jen hrabe pod 

sebe“, dotkly natolik, že dvojici politiků žalovala o omluvu a také o náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 tisíc korun, jenže na 

soud nedošlo a pravděpodobně ani nedojde. 

Soudce Městského soudu Filip Liška totiž Veolii upozornil, že moc šancí nemá. A poukázal na verdikt Nejvyššího soudu, který 

je pro výklad práva závazný. Podle něj právnické osoby nárok na odškodnění nemajetkové újmy nemají. 

K detailům verdiktu ( jeho celé znění zveřejněné 19. ledna 2022 ZDE ) se dostaneme níže. Pro Veolii to ale znamená, že pokud 

se Stropnický s Maláčovou neomluví dobrovolně (soudce dal oběma stranám lhůtu na dohodu), bude mít firma nejspíš smůlu. 

Podobných případů přibývá. 

Změna pravidel v průběhu hry 

Nedávno oznámila protikorupční organizace Transparency International , že stáhla svou žalobu na Andreje Babiše právě ve 

věci ochrany svého dobrého jména. 

„Žalobu jsme podali v roce 2019. Za uplynulé tři roky se ale soudní výklad podstatně změnil, a to v neprospěch všech 

právnických osob, které někoho žalují na ochranu dobrého jména. Což se dotýká i našeho případu,“ řekl právník Transparency 

International Petr Leyer. 

Andrej Babiš, tehdy v pozici premiéra, opakovaně Transparency International označil mimo jiné za zkorumpovanou organizaci 

poté, co upozornila na jeho střet zájmů. „Pravidla se změnila v průběhu hry. V této chvíli tak už není žaloba přípustná. Pro nás 

je ale stěžejní, že i odvolací soud řekl, že jednání Andreje Babiše je nepřijatelné,“ dodal Leyer. 

Škodlivý precedens 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít dopad i na další běžící či případné nové procesy, kdy se právnická osoba žalobou 

domáhá náhrady nemajetkové újmy. 

Závazný verdikt, na nějž se nyní soudy v podobných případech odvolávají, padl v rámci řešení sporu mezi občanským 

sdružením Ústecké šrouby, které kriticky upozorňovalo na aktivity firmy Juros v Ústí nad Labem . Firma požadovala po spolku 

omluvu, Nejvyšší soud však její dovolání zamítl. 

„Předně je třeba zohlednit, že ze samotné ústavní garance dobré pověsti podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod 

nevyplývá nezbytnost její zákonné ochrany prostřednictvím soukromého práva právnické osoby na odčinění nemajetkové 

újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti. (…) Konečně existence práva právnické osoby na odčinění 

nemajetkové újmy v důsledku neoprávněného zásahu do její pověsti nevyplývá ani z ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,“ zní hlavní argument Nejvyššího soudu. 

https://www.peak.cz/pomlouvat-firmy-povoleno-u-soudu-se-obrany-nedomohou-judikat-mozna-zmeni-ustavni-soud/33306/
https://www.peak.cz/pomlouvat-firmy-povoleno-u-soudu-se-obrany-nedomohou-judikat-mozna-zmeni-ustavni-soud/33306/
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Z toho plyne, že firmy sice mohou nadále využít zvláštní zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže anebo se 

domáhat satisfakce pomocí trestního práva (například přes trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže), 

už se to však nemůže týkat „pouhé pomluvy“. 

Překvapené arcibiskupství 

Novinka v soudní praxi před nedávnem překvapila například i Arcibiskupství pražské. To se dožadovalo omluvy za texty 

publikované spolkem Kverulant.org o tom, jak arcibiskupství nakládá se svým majetkem. 

Arcibiskupství vadilo, jak kriticky mluvil o bezplatném převodu vzácných historických knih tzv. Manderscheidské knihovny z 

majetku arcibiskupství. 

Svůj požadavek na omluvu ale počátkem března v jednací síni stáhlo poté, co soudkyně Jana Přikrylová upozornila na to, že se 

musí řídit judikátem Nejvyššího soudu. „Přiznám se, že jsem o tom judikátu v tu chvíli vůbec nevěděl. A vypadalo to, že 

právník protistrany taky ne,“ říká zakladatel Kverulant.org Vojtěch Razima. 

Kardinál Duka a spol. ovšem na omluvě dle svého vyjádření trvají. Žalobu proto plánují podat znovu, pokud tedy o možnosti 

žádat omluvu rozhodne Ústavní soud. K němu totiž putuje zmíněný prvotní spor z Ústecka. 

Změní něco Ústavní soud? 

To, jak ústavní soudci s verdiktem kolegů z Nejvyššího soudu naloží, může přístup soudů opět obrátit. Nelze vyloučit, že 

nemožnost právnických osob domáhat se soudně ochrany svého dobrého jména, omluvy i odškodnění, bude jen krátkou 

epizodou české soudní praxe. 

Stávající přístup mezitím může promluvit i do dalších mediálně hojně sledovaných případů. 

Například do kauzy Jany Peterkové, kterou Městský soud v Praze v polovině ledna nepravomocně odsoudil za šíření 

dezinformací o úmrtí seniorů po očkování proti covidu-19 k omluvě, smazání dezinformačních videí a k pokutě 250 tisíc korun 

(na jejíž zaplacení již Peterková začala vybírat peníze od svých fanoušků). 

Peterkovou žaloval provozovatel domova pro seniory v Měšicích u Prahy , společnost Antonia senior services, tedy taktéž 

právnická osoba. 

Peterková by se u odvolacího soudu mohla s ohledem na verdikt Nejvyššího soudu vyhnout pokutě a povinnosti se omluvit. 

V jejím případě je však nadále ve hře obžaloba za šíření poplašné zprávy, protože se ho podle obvinění dopustila v nouzovém 

stavu. V případě odsouzení by jí mohlo hrozit až osm let vězení. 

Článek, jehož autorem je Robert Břešťan , původně vyšel na serveru HlídacíPes.org . 

Souhrn toho nejdůležitějšího 

každý pátek ve vašem e-mailu. 

Přihlásit odběr 

Autor: Robert Břešťan 
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Americký historik Timothy Snyder kritizuje snahu uzavření míru Ukrajiny s Ruskem za cenu územních ústupků. Prezident Putin 

má v rodině Zelenského, jeho dcera má s baleťákem dítě. Manželka člena skupiny Lunetic popsala smrtelnou srážku na dálnici, 

když se vraceli z koncertu Leoše Mareše. 

V Moskvě začala při příležitosti Dne vítězství vojenská přehlídka. Na ní také promluvil ruský prezident Vladimir Putin. (9. 

května 2022) | foto: Profimedia.cz 

Uznávaný americký historik Snyder se tvrdě vyjádřil ke snaze přimět Ukrajinu k uzavření míru s Ruskem za cenu územních 

ústupků , které by ruskému agresorovi umožnily z konfliktu vycouvat a oznámit částečné vítězství. Je podle jeho slov 

nesmyslné chránit ruského prezidenta Putina před pocitem, že prohrává. Na to prý přijde sám a bude jednat tak, aby se 

ochránil. 

Ve čtvrtek byl zproštěn obžaloby šéf neziskové organizace Kverulant Vojtěcha Razimu, který v roce 2020 upozornil na 

možnou bombu. Ta se měla nacházet ve vraku dvou dodávek před Pražským hradem, výbušnina se ve vozidlech však nenašla. 

Policie Razimu obvinila z šíření poplašné zprávy a soudy ho pak potrestaly podmínkou. Zastal se ho až Nejvyšší soud. 

Ruský plukovník ve výslužbě Michail Chodarjonok opět vystoupil v ruské státní televizi a změnil svůj postoj. Nejprve v živém 

vysílání zkritizoval schopnosti ruské armády i státu a prohlásil, že Rusko je v totální geopolitické izolaci. Později svůj názor 

změnil a řekl, že „jakékoli řeči o tom, že Ukrajina může provést protiútok, jsou jen velkou nadsázkou“. 

Ruský prezident Putin má v životě dalšího Zelenského, se kterým se ovšem nepotýká na ukrajinském bojišti. Němečtí a ruští 

investigativní reportéři vypátrali, že mladší dcera šéfa Kremlu má dítě s Igorem Zelenským, známým baletním tanečníkem 

působícím donedávna v Mnichově. 

Manželka člena kapely Lunetic, který v sobotu na dálnici srazil člověka, vypověděla o osudném večeru. „Nedalo se tomu 

zabránit. Byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět,“ popsala 

Marcela Jelínková 

Autor: Linda Svobodová 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-rusko-invaze-zelenskyj-nehoda-lunetic-soud.A220519_174525_domaci_lisv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-rusko-invaze-zelenskyj-nehoda-lunetic-soud.A220519_174525_domaci_lisv
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Sdílet článek: 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant minulý týden napsal všem 

senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však dnes nestalo a šance, že biopaliva budou 

skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Před týdnem na 

to Kverulant upozornil všechny senátory. Ti přesto dnes zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

( 6 votes, average: 4,33 out of 5) 

Loading... 

https://svobodny-svet.cz/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-schvalil-pokrytecky-zakon/
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Počet přečtení: 237 

>> Podpora 

Svobodný svět nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory na provoz. Pokud 

se Vám Svobodný svět líbí, budeme vděčni za Vaši pravidelnou pomoc. Děkujeme! 

Číslo účtu: 4221012329 / 0800 

Autor: redakce 
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Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant minulý týden napsal všem 

senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však dnes nestalo a šance, že biopaliva budou 

skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Před týdnem na 

to Kverulant upozornil všechny senátory. Ti přesto dnes zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

The post Konec přimíchávání biopaliv nebude? Senát schválil pokrytecký zákon first appeared on . 

https://pravdive.eu/news/2079/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-schvalil-pokrytecky-zakon
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20. 5. 2022 kuryr 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant minulý týden napsal všem 

senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však dnes nestalo a šance, že biopaliva budou 

skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Před týdnem na 

to Kverulant upozornil všechny senátory. Ti přesto dnes zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Autor: kuryr 

http://www.infokuryr.cz/n/2022/05/20/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-schvalil-pokrytecky-zakon/
http://www.infokuryr.cz/n/2022/05/20/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-schvalil-pokrytecky-zakon/
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V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Nyní tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i nyní prokazatelně ví, že jsou nebezpečné a nevyhověly 

certifikaci. Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera jsou peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení 

pro podvod. V reakci na Kverulantova zjištění se Günsberger pokusil zajistit pozitivní publicitu médií. A to se mu částečně 

podařilo. Jeho výrobku se zastal „zpravodajský“ portál PrahaIN.cz, který uvedl, že Günsbergovi vesty úspěšně prošly testem 

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. To je však naprostá lež. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové 

krizi a ukrajinské tragédii alespoň symbolickým darem. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Foto: Kverulant.org 

F ejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsbergera také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson byly nabízeny za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

kulku často nezastaví a ta se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do neprůstřelných vest se proto 

používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, se Günsberger snažil vyvolat 

tím, že u vesty publikoval návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

https://www.kverulant.org/article/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce-2-2/
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Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. Více již v 

reportáži Kristiny Cirokové ze Seznam Zprávy. 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Příživník Günsberger se trestního oznámení polekal a „neprůstřelné“ vesty za 14 000 korun ze svého webu stáhl. V květnu 

2022 už prodával jen jakési nepraktické, předražené batůžky, které označil jako „nosiče plátů“ za 2 900 korun. 

Další lži Aarona Günsbergera 

V reakci na Kverulantova zjištění se Aaron Günsberger pokusil zajistit pozitivní publicitu médií. A to se mu částečně podařilo. 

Jeho výrobku se zastal „zpravodajský“ portál PrahaIN.cz. Právě zde se 10. května 2022 objevil článek, který tvrdí, že 

Günsbergerovi vesty prošly testem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. 

Toto tvrzení je jen další lží Aarona Günsbergera. Jak Kverulant zjistil, tak Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva pro 

Günsbergera nikdy žádnou zkoušku neprováděl. 

Kverulant o svých zjištěních informoval redakci PrahaIN a chce věřit, že o celé problematice napíší článek nový, pravdivý a 

svým čtenářům se omluví. Kverulantova víra však není příliš pevná. Projekt PrahaIN vznikl devět měsíců před komunálními 

volbami a je vedený ředitelem Parlamentních listů. Navíc jde o podnik spoluvlastněný společností BigBoard, která v ČR vlastní 

většinu billboardů, proti nimž Kverulant úspěšně vystupuje již od svého založení v roce 2009. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

22.05. 2022 

Světový den biodiverzity 

Dnes je mezinárodní den biologické rozmanitosti. Podle Kverulanta by měl v České republice především připomínat, že 

přimíchávání biopaliv nebylo ani přes hlasité proklamace vlády zastaveno. Podle dat Českého statistického úřadu se od roku 

2000 řepka pěstovala přibližně na 325 tisících hektarů orné půdy, tedy asi na jedenácti procentech celkové plochy orné půdy v 

ČR. V roce 2018 už to bylo 412 tisíc hektarů, což bylo 17 % osevní plochy. A v příštích letech to bude nejspíš ještě víc. 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března 2022 avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na 

ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned 

za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal 

je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně 

zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává bude bojovat dál. Oceňte Kverulantův 

vytrvalý boj proti biopalivům alespoň symbolickým darem. 

Mezinárodní den biologické rozmanitosti je součástí agendy udržitelného rozvoje OSN po roce 2015. Kritická role biodiverzity 

v udržitelném rozvoji byla zdůrazněna v souhrnném dokumentu Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012. 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven vytvořila Pac-Mana v 

řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. Stalo se tak na protest proti Babišově řepce: „Pacman v krajině vyžírá 

jednotlivé složky ekosystému a zanechává za sebou monokulturní toxickou poušť,“ uvedla skupina v prohlášení. „Pacman ve 

společenském životě likviduje kulturu, individuální svobody, diverzitu podnikatelského prostředí a schopnost bez zásahu 

centrálního plánovače řešit krizové situace,“ napsala skupina na webu. Pravděpodobně se jednalo o největší obrazec v poli, 

rozkládající se na 18ha řepkového porostu. Pole se nachází v obci Rovné pod horou Říp. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/svetovy-den-biodiverzity-2/
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Hlavním komunikačním nástrojem Kverulanta jsou internetové stránky. Ty za posledních dvanáct měsíců navštívilo 3 049 562 

lidí. Stánky byly zobrazeny 3 632 751 a to 2 196 644 uživateli. Jeden návštěvník navštívil v průměru 1,19 stránky a doba trvání 

relace činila 21 s. Nových návštěv bylo 71 %. Vše, co Kverulant prosazujeme, prosazujeme jen silou svého hlasu, s vydatnou 

podporou tlaku veřejnosti. Proto je pro nás zájem veřejnosti tak důležitý. Děkujeme vám za něj. 

grafika Analytics 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech 

zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, 

žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní 

správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z 

latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo 

není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Při řešení jednotlivých kauz dodržujeme postup, jenž jsme si v průběhu let stanovili. Nejprve identifikujeme problém. Poté si 

stanovíme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti, nikoli pouhé upozornění 

veřejnosti na problém. Tento cíl veřejně deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na svých internetových 

stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme pro dosažení cíle podnikli a jaký to mělo dopad. Kauza 

pokračuje, dokud není cíle dosaženo nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k jeho dosažení. 

Nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme spíše za protivníky. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou 

pro naši demokracii, ale máme za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky 

vůbec nestýkat. Také proto nejsme v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-web-byl-za-rok-zobrazen-vice-nez-milionkrat-2/
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Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na 

rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich 

odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, 

po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Kverulant opakovaně protestuje 

a znovu žádá po Praze vysvětlení. Oceňte Kverulantovu důslednost v boji proti vizuálnímu smogu alespoň symbolickým 

darem. 

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už 

od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým 

byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl. 

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo 

povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále 

obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění 

staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň tehdy úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic 

nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. 

Nyní, po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Proto Kverulant dnes 

znovu žádá po Praze vysvětlení. Chce také vědět, co Praha 4 udělala proto, aby byly nelegální LED billboardy konečně 

odstraněny a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím největším je odstranění billboardů z ochranného 

pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich konec nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně 

zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost 

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

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

vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes 

více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s vyčištěním okolí silnic od 

vizuálního smogu uspěl. O totéž se nyní snaží v případě LED billboardů. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci, jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Lemplovství nebo korupce? Praha 4 ani po dvou letech neodstranila dva nelegální LED billboardy z pražské Jižní spojky 

24.05. 2022 

Lemplovství nebo korupce? Praha 4 ani po dvou letech neodstranila dva nelegální LED billboardy z pražské Jižní spojky 

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na 

rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich 

odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, 

po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Kverulant opakovaně protestuje 

a znovu žádá po Praze vysvětlení. Oceňte Kverulantovu důslednost v boji proti vizuálnímu smogu alespoň symbolickým 

darem. 

https://www.kverulant.org/article/budou-konecne-po-vice-nez-roce-neodstraneny-dva-nelegalni-led-billboardy-z-prazske-jizni-spojky-2/
https://www.kverulant.org/article/budou-konecne-po-vice-nez-roce-neodstraneny-dva-nelegalni-led-billboardy-z-prazske-jizni-spojky-2/
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Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už 

od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým 

byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl. 

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo 

povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále 

obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění 

staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň tehdy úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic 

nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. 

Nyní, po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Proto Kverulant dnes 

znovu žádá po Praze vysvětlení. Chce také vědět, co Praha 4 udělala proto, aby byly nelegální LED billboardy konečně 

odstraněny a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím největším je odstranění billboardů z ochranného 

pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich konec nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně 

zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost 

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

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

vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes 

více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s vyčištěním okolí silnic od 

vizuálního smogu uspěl. O totéž se nyní snaží v případě LED billboardů. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci, jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města? 

Jsem rozhodně pro rozšíření zákazu 

1 566 (69 %) 

Jsem spíše pro rozšíření zákazu 

249 (11 %) 

Jsem spíše proti rozšíření zákazu 

196 (9 %) 

Jsem rozhodně proti rozšíření zákazu 

263 (12 %) 

Nahrávání... 

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili 

Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A 

výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků 

pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz 

reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké 

billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů. Kverulant 

proto bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-byli-byste-pro-rozsireni-zakazu-billboardu-i-na-mesta-unor-2022-2/
https://www.kverulant.org/article/anketa-byli-byste-pro-rozsireni-zakazu-billboardu-i-na-mesta-unor-2022-2/
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V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková byla v době jmenování a pak ještě 

tři další měsíce v přímo učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. 

Kverulant.org inicioval zahájení přestupkového řízení s Továrkovou. Ochota a schopnost úředníků potrestat arogantní 

papaláše však tradičně není velká, a proto Kverulant činnost správního orgánu bedlivě sledoval a potrestání urgoval. Marně, 

úřad řízení zastavil. Kverulant tak vyčerpal všechny legální a rozumné možnosti jak dosáhnout spravedlnosti a s lítostí tuto 

kauzu v září 2021 uložil do svého archivu. Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a 

začněte ho podporovat alespoň symbolickou měsíční částkou. 

fotokoláž Kverulant 

ČTÚ a zákon o střetu zájmů 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé záležitosti týkající se mobilních telefonů, 

operátorů, rádiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním 

provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a tato společnost rozhoduje o 

miliardách. V čele úřadu stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři. 

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od 

nás měsíčně dostává více než 100 000 hrubého. Předseda Rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 

které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má 

veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno: 

Jmenování Továrkové 

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu 2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby 

přestala být činná hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 

2020 jmenovali předsedkyní ČTÚ. 

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od roku 2016 celkem 118 smluv v celkové výši 1 mld. Kč. 

Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem přisátých na stát nechtělo. 

Kverulant počátkem února 2020 vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila 

Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla Havlíčka, ministra nejen tohoto rezortu, ale i dopravy, 

z 22. února však svědčilo o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a 

omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady zastávala funkce, které podle zákona zastávat neměla: 

„Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že 

člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit všechny náležitosti?“ Více již na DVTV: 

Na konci ledna 2020 Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podle jeho předběžného posouzení Továrková porušila zákon o 

střetu zájmů. Mluvčí rezortu Vladimír Řepka dokonce uvedl, že „ po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové 

na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu“. V únoru ministerstvo radikálně otočilo a došlo k 

závěru, že Továrková není ve střetu zájmů a během třicetidenní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila 

všechny firmy, ve kterých působila. To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že vymazání z obchodního rejstříku trvá 

přibližně pět dnů a ještě 24. února 2020 Továrková figurovala v pěti firmách. 

Kverulant byl docela zvědavý, jakým kouzlem došli podřízení Marie Benešové k tak očividné lži, a tak si od ministerstva vyžádal 

kopii onoho právního posouzení. Dozvěděl se, že žádné právní posouzení vlastně neexistuje: „Posouzení mělo podobu 

okamžité mentální analýzy údajů zjištěných z informačních systémů veřejné správy a dalších veřejně dostupných registrů a 

evidencí, jakož i dokladů předložených samotnou paní Továrkovou, a jeho vyústění nemělo podobu formalizovaného 

dokumentu, jehož kopii by Vám bylo možné poskytnout.“ Ministerstvo v dopise Kverulantovi také uvádí, že „paní Továrková v 

https://www.kverulant.org/cases/nepotrestany-nezakonny-konflikt-zajmu-predsedkyne-ctu/
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zákonné 30denní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon činností, které nejsou slučitelné s 

výkonem funkce členky Rady Českého telekomunikačního úřadu, ukončila“. 

fotokoláž Ateo 

Přestupkové řízení proti Továrkové 

Kverulant se s touto očividnou lží odmítl smířit a v půlce března 2020 podal oznámení o spáchání přestupku porušením 

zákona o střetu zájmů. Ani po dvou měsících mu brněnský magistrát, který má přestupek šetřit, nesdělil výsledek správního 

řízení. Proto Kverulant urgoval poskytnutí těchto informací. Ochota a schopnost úředníků potrestat arogantní papaláše však 

tradičně není velká, a tak mu brněnský magistrát na konci května sdělil, že ještě ani nezahájil řízení o přestupku. Teprve po 

druhé urgenci magistrát uvedl, že v srpnu 2020 v dané věci zahájil řízení a nařídil ústní jednání. Ještě v březnu 2021 stále 

nebylo přestupkové řízení u konce a brněnský magistrát dokázal pouze uskutečnit dvě ústní jednání. 

Magistrát: konflikt zájmů není přestupek 

V červenci 2021 se Kverulantovi podařilo získat pravomocné rozhodnutí. Magistrát řízení zastavil. Odůvodnění považuje 

Kverulant za velmi tendenční. 

Nejprve správní orgán konstatuje, že Továrková porušila zákon v mnoha bodech. Magistrát v odůvodnění píše, že Továrková k 

rozhodnému datu 15. prosinec 2019, dále podnikala na živnostenský list, dále byla advokátkou a dále byla statutárním 

orgánem v pěti společnostech: 

Továrková se dokonce ani neobtěžovala v zákonné lhůtě informovat Ministerstvo spravedlnosti, že rozhodný termín pro 

ukončení veškeré činnosti mimo ČTÚ sice nestihne, ale udělala k tomu všechny potřebné kroky. V odůvodnění zastavení 

přestupkového řízení se píše: „Uvedla, že na ČTÚ jí bylo řečeno, že musí všechny funkce ukončit; to i sama věděla. Jen jí nebylo 

řečeno, že v případě nelze objektivně vše stihnout ve lhůtě, má tuto skutečnost oznámit na Ministerstvo spravedlnosti.“ 

Dodejme k tomu snad jen, že Továrková vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 

Přes vše výše uvedené shledal Magistrát města Brna Hanu Továrkovou nevinnou: „Správní orgán má na základě výše 

uvedeného za to, že obviněná učinila vše, co po ní bylo možné objektivně požadovat, aby dostála své povinnosti vyplývající z 

ust. §4 zákona o střetu zájmů.“ 

Kverulant se svými právníky prozkoumal možnosti podání stížnosti k nadřízenému orgánu. Právníci došli k závěru, že taková 

stížnost by měla jen téměř nulovou šanci na úspěch. Kverulant tak vyčerpal všechny legální a rozumné možnosti, jak 

dosáhnout spravedlnosti a s lítostí tuto kauzu v září 2021 uložil do svého archivu. 

Lobbistka Továrková 

Mimochodem, dlouholetá lobbistka v telekomunikacích Továrková byla do čela ČTÚ počátkem roku 2020 instalována 

ministrem Karlem Havlíčkem přes evidentní konflikt zájmů údajně proto, že jedině ona je tou správnou osobou, která 

prostřednictvím akce 5G přivede do české kotliny dalšího operátora. To se Továrkové nepovedlo. Na podzim roku 2020 bylo 

jasné, že čekání na čtvrtého nezávislého síťového operátora, který by rozhýbal tuzemský trh s mobilními službami, bylo opět 

marné. Z aukce kmitočtů v pásmu 700 a 3500 MHz nový silný celoplošný hráč nevzešel. Vypnulo to z výsledků, které 

publikoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Pásmo 700 MHz, které je vhodné pro vybudování celoplošné sítě, si rozdělili T-

Mobile, O2 a Vodafone. 

Z aukce na 5G získala firma Poda, pro kterou šéfka úřadu dříve pracovala. Úřad Hany Továrkové totiž na jaře 2020 změnil 

podmínky aukce, které nastavil její předchůdce Jaromír Novák. V podmínkách se nově objevilo, že přístup k národnímu 

roamingu budou mít i společnosti, které uspěly buď v letošní aukci v nižším pásmu 3400 až 3600 MHz, nebo v obdobné aukci, 

která se konala v roce 2017. Tato klička nahrává především ostravské regionální společnosti Poda Martina Šiguta, která tyto 

kmitočty vysoutěžila před třemi roky. Z toho vyplývá, že přestože firma Poda letos sice nevysoutěžila nic, bude i tak mít 

přístup do celonárodní sítě jednoho z velkých operátorů. S touto konkrétní podmínkou mají problém i největší tuzemští 

operátoři. Například O2 a T-Mobile podaly stížnost k Evropské komisi. 

Kverulant a ČTÚ 

Kverulant se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá poprvé. Nejprve, v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa, šlo o to, že 

se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 

ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip tak rovněž stanul v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto si Kverulant 

vytkl za cíl jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se, v červnu 2015, členem 

rady ČTÚ stal Jiří Peterka. Přesto byl i on nadále členem konsorcia soukromých firem. Z pozice odstoupil, teprve když 

Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů. Na tomto místě je třeba konstatovat, že konflikty zájmů obou pánů dosti 

blednou v porovnání s chováním Hany Továrkové. 
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Podpořte Kverulanta 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů vysokých státních úředníků. Věnujte nám 

každý měsíc 200 korun. Pomozte nám měnit věci k lepšímu. Pomoci můžete i jednorázovým darem. Kverulanta čeká ještě 

mnoho práce v jiných kauzách a mnoho výdajů za právníky. Můžete ho podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-

shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 

za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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174. Vojtěch Razima: Pojďme náš stát konečně přijmout za svůj 
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Vojtěch Razima: Pojďme náš stát konečně přijmout za svůj 

Ředitel a zakladatel Kverulanta Vojtěch Razima byl dalším hostem projektu Tvořivá společnost. Hovořil zejména o tom, proč a 

jak Kverulant vznikl, co dělá a kdo ho financuje. Razima také volá po dalším budování občanské společnosti a vybízí veřejnost, 

aby náš stát konečně přijala za svůj. Podívejte se na záznam tohoto rozhovoru: 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/vojtech-razima-pojdme-nas-stat-konecne-prijmout-za-svuj/
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175. Soudy o zprávu OLAF o Čapím hnízdě 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 26. 5. 2022, 16:49 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/zprava-olaf-o-capim-hnizde/ 

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 zatím vyhrál, ale kompletní zprávu získal až v lednu 2022. 

Oceňte Kverulantovu nákladnou právní bitvu proti státu, který se snažil před svými občany utajit informace o trestné činnosti 

svého vrcholného představitele a p omozte Kverulantovi zaplatit náklady na právníky alespoň malým darem. 

autor koláže Kverulant.org 

Kauza Čapí hnízdo 

Nejprve několik základních kontextových informací. Kauza Čapí hnízdo je kriminální kauza týkající se současného českého 

premiéra Andreje Babiše. Ten je trestně stíhán pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu, 

poškození finančních zájmů, a to celé navíc ve „zločinném spolčení“ (§ 89 odst. 17 dřívějšího trestního zákona), kdy podle 

obvinění dotaci určenou malým a středně velkým firmám čerpal nenasytný Babišův kolos Agrofert skrze nastrčenou malou 

firmu, čímž měla vzniknout škoda téměř 50 mil. Kč. 

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání 

Faltýnka a dalších tří lidí zrušil státní zástupce 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. V květnu 2021 považovala policie vyšetřování za dokončené a umožnila obviněnému Babišovi se se 

spisem seznámit. 

Pokud se nestane nic nestandardního, bude dalším krokem předání spisu k soudu, obžaloba, soudní projednání a rozsudek. 

Přestože Andrej Babiš tvrdil, že Čapí hnízdo není jeho, sám se prozradil v roce 2015 při natáčení dokumentu Matrix AB, kdy v 

zápalu chlubivosti do kamery prohlásil, že: „Je to ten nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel.“ To mu však nebránilo ještě 9. 

března 2016 tvrdit, že o Čapím hnízdě nic neví: „Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu.“ 

autor koláže Ateo, zveřejněno se souhlasem autora 

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 

Udělení dotace bylo od roku 2016 vyšetřováno Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), přestože to Babiš ještě v 

květnu 2017 popíral. OLAF v prosinci 2017 vyšetřování ukončil a nálezy zaslal Ministerstvu financí. To zprávu v režimu utajení 

předalo několika dalším státním úřadům. Kverulant tehdy dle zákona o poskytování informací požádal Ministerstvo financí o 

poskytnutí kopie zprávy OLAF. MF však tuto zprávu odmítlo poskytnout. Kverulant je naprosto přesvědčen, že se tak stalo v 

zájmu hlavního podezřelého Andreje Babiše. 

Přes všechnu snahu o utajení po několika týdnech zpráva na veřejnost pronikla. Veřejnost však měla zprávu v důsledku pouhé 

chyby úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit. Je hluboce přesvědčen, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava 

občanům dává, je právo na informace, a tak proti neposkytnutí zprávy podal odvolání. I to mu Babišova ministryně financí v 

demisi Schillerová zamítla. Proto Kverulant v březnu 2018 podal na Ministerstvo financí soudní žalobu. 

Soud s Ministerstvem financí 

V červnu 2018 byl Kverulantovi doručen přípis soudu, ve kterém je uveden „ záměr MF upokojit navrhovatele“. MF píše, že má 

nově stanovisko státního zastupitelství o tom, že již nejsou důvody zprávu OLAF tajit, a když Kverulant podá novou žádost o 

informace, bude mu vyhověno. Kverulant samozřejmě žádnou novou žádost nepodal a oznámil to soudu. Soud dal v červenci 

2018 Kverulantovi za pravdu a nařídil MF zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout. MF nařízení soudu vyhovělo a zprávu 

poskytlo, ale nikoliv celou. Ve zprávě schází část doporučení, která jsou integrální součástí závěrečné zprávy OLAF. Navíc ji MF 

https://www.kverulant.org/cases/zprava-olaf-o-capim-hnizde/
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poskytlo 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. 

Kverulantovi také vadilo, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Proto Kverulant počátkem srpna 2018 

k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhal rozsudku označujícího postup ministerstva za nezákonný. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Ministerstvo financí v září 2018 zareagovalo svým vyjádřením ke Kverulantovu podání. Zopakovalo v něm své argumenty, 

podle nichž v řízení o podané žádosti ani v samotném rozhodnutí o ní nijak nepochybilo. Prý v dané fázi vyšetřování nemohlo 

postupovat jinak. Přitom by jistě požadované informace poskytlo, kdyby se na ně žalobce později znovu obrátil. Naskýtají se 

hned dvě zásadní otázky. Zaprvé, kdy tak měl Kverulant učinit? A zadruhé, jak by se měl žalující žadatel o změně pohledu 

žalovaného ministerstva na věc dozvědět? 

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. Ani potom, co v dubnu 2018 ministerstvo takovou informaci obdrželo, údajně z přípisu Městského 

státního zastupitelství v Praze o tom, že zveřejněním zprávy OLAF již v současné době nehrozí maření probíhajícího 

vyšetřování, totiž zprávu žalujícímu žadateli nevydalo. Učinilo tak až v květnu 2018 pod tíhou doručené správní žaloby. To vše 

navíc nikoli v režimu uznání svého předchozího pochybení, ale výlučně ve snaze vyhnout se meritornímu posouzení 

zákonnosti svého dosavadního postupu. 

Počátkem března 2021 nařídil Městský soud v Praze konečně první jednání v této kauze. To se uskutečnilo 22. března 2021. 

Kverulant soud vyhrál. Soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí Ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu OLAF o 

dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. 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. 

Boj ještě úplně neskončil 

Přestože rozhodnutí Městského soudu v Praze se stalo pravomocným vyhlášením rozsudku v březnu 2021, Ministerstvo 

financí se s prohrou nedokázalo vyrovnat. Ministerstvo financí, tehdy ještě ovládané Babišovým hnutím, podalo proti rozsudku 

v květnu 2021 kasační stížnost. Kverulanta tak čeká další kolo bitvy proti státu, který se snažil před svými občany utajit 

informace o trestné činnosti svého vrcholného představitele. 

Ministerstvo také Kverulantovi ani po tomto rozsudku neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem o svobodném 

přístupu k informacím. Kverulantovi stále chybělo doporučení OLAF ve zprávě obsažené. Toto doporučení mu až později, po 

dalších peripetiích poskytl OLAF. 

Ministerstvo financí v rámci kasační stížnosti neuplatnilo návrh na přiznání odkladného účinku na povinnost zprávu OLAF 

Kverulantovi vydat. Podle Kverulantova názoru tak byly splněny podmínky pro uplatnění opatření proti nečinnosti ministerstva 

při vyřizování Kverulantem podaného odvolání. Věcně příslušným k takovému opatření je Úřad na ochranu osobních údajů. K 

tomuto úřadu také Kverulant 21. května 2021 podal žádost o provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva financí. Marně a 

tak Kverulant v srpnu 2021 podal k Ministerstvu financí další žádost o poskytnutí kompletní zprávy OLAF. Ministerstvo 

zareagovalo další obstrukcí. Dopisem sdělilo Kverulantovi, že není „původcem Vámi požadovaného dokumentu“ a proto: „ 

postoupilo Váš požadavek na poskytnutí „Doporučení“ OLAF k přímému vyřízení.“ Kverulant to považuje za další obstrukci a v 

září 2021 proti tomuto nezákonnému postupu podal stížnost. Opět marně, ministryně za ANO, Alena Schillerová Kverulantovu 

stížnost počátkem října zamítla. 

Nepříjemné překvapení od úřadu OLAF 

Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, Ministerstvo financí v rozporu s českou legislativou postoupilo Kverulantovu 

žádost o vydání doporučení ke zprávě OLAF přímo na úřad OLAF. Ten o tom Kverulanta informoval krátkým mailem. Kverulant 

předpokládal, že významná veřejná instituce kontrolující nakládání s veřejnými penězi, nebude mít sebemenší problém 

výsledky svého šetření zveřejnit. Kverulant se mýlil. OLAF jeho žádost v listopadu 2021 zamítl. Nepříjemným překvapením je i 

tvrzení, které OLAF deklaroval jako důvod neposkytnutí doporučení z roku 2017. Stejně jako české ministerstvo úřad uvedl, že 

poskytnutí zprávy by ohrozilo vyšetřování: 

V závěru omítnutím žádosti OLAF ještě uvedl: „Úřad OLAF dospěl k závěru, že neexistují dostatečné skutečnosti, které by 

prokazovaly existenci převažujícího veřejného zájmu na zpřístupnění požadovaného dokumentu podle nařízení č. 1049/2001.“ 
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Kverulant byl přístupem úřadu zklamán a je naprosto přesvědčen, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje 

trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak vznikla, natož po pěti letech od svého vzniku. 

OLAF Kverulantově stížnosti vyhověl 

Kverulant podal proti rozhodnutí úřadu OLAF stížnost. OLAF se takříkajíc chytil za nos a vyhověl jeho stížnosti a doporučení ke 

zprávě OLAF Kverulantovi zaslal. Po jeho přečtení je absurdita utajování tohoto dokumentu opravdu zřejmá. Doporučení má 

pouhé tři strany a nesrozumitelnou bruselskou angličtinou v podstatě jen radí poskytovatelům dotací, aby si dali větší pozor 

na to, komu a jak je poskytují. 

Rekapitulace kauzy Čapí hnízdo 

2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo 

prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, 

později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 

milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem 

a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím 

hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu 

podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností 

poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o 

vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, 

v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní 

manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší 

jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti 

obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil 

červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace březen 2019 – Policie vyloučila z 

vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 2019 – Pražští žalobci stopli 

stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. 

Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího 

v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 – Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je 

seznamování obviněných se spisem srpen 2021 – Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření září 2021 – 

před policií vypovídal Andrej Babiš mladší, syn tehdejšího premiéra, doplněný spis putoval od police k dozorujícímu žalobci 

říjen 2021 – do kauzy vstoupili podzimní sněmovní volby, vyšetřování muselo být přerušeno, když Babiš získal s poslaneckým 

mandátem i novou imunitu listopad 2021 – Šaroch požádal sněmovnu o vydání Babiš ke stíhání březen 2022 – nově zvolená 

sněmovna vydala Babiše ke stíhání březen 2022 – Šaroch rozhodl o obžalobě, Babiš i Majerová půjdou před soud 

Prosba o podporu Získat kompletní zprávu o trestné činnosti bývalého premiéra trvalo Kverulantovi dlouhé čtyři roky a boj 

vlastně ještě neskončil. Kverulanta ještě čeká soud o kasační stížnosti, kterou podalo ministerstvo financí, tehdy ještě ovládané 

Babišovou souputnicí Alenou Schillerovou. Pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na právníky, jakkoliv malým, za to však 

pravidelným darem 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Následující Kverulantův blacklist je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, kteří si pro konkrétní 

důvody nezaslouží důvěru veřejnosti. Oceňte Kverulantovu práci a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Politici s veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. 

Za tu dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, 

který před zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Následující seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Seznam je řazen od nejnovějších kauz k těm starším. 

Vít Rakušan, foto: FB Víta Rakušana 

Vít Rakušan je na Kverulantově blacklistu ze dvou důvodů. Tím prvním jsou dvě drahé a zbytečné cesty za peníze daňových 

poplatníků. Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací. Kverulant.org již 

dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se v roce 2021 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 žádal po Rakušanovi 

omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, nejen o Rakušanových cestách, naleznete v 

kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. Druhým důvodem, proč si Vít Rakušan nezaslouží důvěru 

veřejnosti je skutečnost, že Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu. Areál Pražského hradu nebyl v roce 

2022 už dlouhých pět let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna 2022 se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, 

že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. Na svůj twitter 

tehdy Rakušan napsal: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak 

si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které 

kolem Hradu stvořilo válečné opevnění.“ Když se Kverulant po čtvrt roce dotázal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský 

hrad zase volně přístupný veřejnosti, dozvěděl se, že Rakušan pro otevření ve skutečnosti neudělal nic. Výsledky prověrky 

nemá a není vůbec jasné, zda takou prověrku vůbec zadal a o otevření Hradu nic neví. Další podrobnosti naleznete v kauze 

Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad. Vít Rakušan (* 16. června 1978 Kolín) je český politik a středoškolský učitel, od prosince 

2021 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve vládě Petra Fialy, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od 

roku 2019 předseda hnutí STAN (v letech 2016 až 2019 pak 1. místopředseda), mezi lety 2012 a 2021 zastupitel Středočeského 

kraje (v letech 2016 až 2017 působil jako 1. náměstek hejtmanky), v letech 2010 až 2019 starosta města Kolín. 

Miloš Zeman foto Pražský hrad 

Miloš Zeman 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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než 

dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Teprve v pondělí 3. května 2021 byl konečně otevřen široké veřejnosti. 

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. Podrobnosti 

naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad. Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik 

https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-blacklist-9-2/
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a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o 

pět let později. 

foto twitter Jan Čižinský 

Jan Čižinský Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel v závěru roku 2020 s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné 

smlouvy. Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u 

ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A 

třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno 

dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného 

billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant 

si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech 

a ještě s roční výpovědní lhůtou. Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na 

křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný 

billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 

nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za 

tímto postupem opět vidí především korupci. Jan Čižinský (* 22. dubna 1978 Praha) je český politik a pedagog, od října 2017 

poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od října 2014 zastupitel hlavního města Prahy, od listopadu 2014 starosta městské části 

Praha 7, kandidát na primátora Prahy a lídr iniciativy Praha sobě a Praha 7 sobě, bývalý člen KDU-ČSL. 

foto twitter Zděněk Hřib 

Zdeněk Hřib Pusťte nás na ně, my nejsme žádní papaláši a s námi přichází transparentnost. To Piráti slibovali lidem nejen v 

pražských volbách. Teď čelí primátor Zdeněk Hřib sám kritice za to, že se na zloďejinách sám podílí a ještě má papalášské 

manýry. V roce 2020 Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Kverulant tehdy vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu. To se ani však stále nestalo. Nejspíš 

proto, že má na pokračování kšeftu zájem. V témže roce také vyšlo najevo, že pražský primátor si ve své kanceláři vychutnává 

od července 2020 kávu z kávovaru za 101 979 korun včetně DPH, koupeného za peníze občanů. Zdeněk Hřib (*1981), 

zastupitel (od 2018) – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Primátor (od 2018) – Hlavní město Praha. MUDr. Zdeněk Hřib mezi roky 

2017 – 19 sponzoroval stranu Česká pirátská strana v celkové výši 54 200 Kč. Nejvyšší sponzorský dar byl ve výši 33 000 Kč. 

Jeden subjekt, ve kterém se angažoval, v roce 2020 uzavřel smlouvy v neznámé výši, protože hodnota všech smluv byla 

utajena. 

foto twitter Robert Plaga 

Robert Plaga Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od 

roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého majetku a 

mzdy vedoucích. Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého 

ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich 

organizace na Ministerstvu školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 

2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. 

Ministerstvo si za „práci navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo. Kverulant je přesvědčený, že 

důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě 

kvality grantových žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti neposkytnutí 

informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž věřit, že ministr školství 

Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že se svým podřízeným nedovolí pokračovat v 

zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr 

Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovi pohnutky, ponecháme úvahám 

laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant připravuje proti rozhodnutí ministra žalobu a je připraven se s ministerstvem soudit. 

Další podrobnosti naleznete v kauze problematické financování pionýra z veřejných zdrojů. Robert Plaga (* 21. července 1978 

Brno) je český politik a vysokoškolský pedagog, od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v první a poté i 

druhé Babišově vládě, předtím v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v roce 2016 krátce 

zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, do června 2020 člen hnutí ANO 2011. 

foto twitter Karel Havlíček 

Karel Havlíček V lednu 2020 byla na návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jmenována předsedkyní Českého 

telekomunikačního úřadu Hana Továrková. Továrková však byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo 

učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant podal oznámení o 

spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Počátkem února 2020 také vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu 

Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla 
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Havlíčka, ministra nejen tohoto resortu, ale i dopravy, z 22. února však svědčí o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. 

Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady 

zastává funkce, které podle zákona zastávat neměla: „Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, 

tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit 

všechny náležitosti?“ Více v kauze Nezákonný konflikt zájmů předsedkyně ČTÚ. Karel Havlíček (* 16. srpna 1969 České 

Budějovice) je český podnikatel, ekonom a propagátor malého a středního podnikání, inovací a technologií. V letech 2013 až 

2019 působil jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na konci dubna 2019 se 

stal ministrem průmyslu a obchodu ČR ve druhé Babišově vládě jako nestraník za hnutí ANO 2011, zároveň zastává post 

místopředsedy této vlády. V lednu 2020 byl navíc pověřen i řízením Ministerstva dopravy ČR. 

foto twitter Jan Hamáček 

Jan Hamáček Ministerstvo vnitra se od roku 2019 pod vedením ministra Hamáčka chystalo nakoupit v tendru s jediným 

dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o. a vysílačky 

měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní 

státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by byla téměř poloviční. Kverulant proti tomuto 

miliardovému tunelu protestoval. I jeho protesty vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 3,1 miliardy. V listopadu 2019 

dokonce došlo k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžně zakázal ministerstvu vnitra uzavřít smlouvu na 

vysílačky bez výběrového řízení. V lednu 2020 však antimonopolní úřad realizaci tendru povolil. Nato resort ministra Hamáčka 

dosti překvapivě tendr zrušil a s dodavatelem Pramacom Prague prodloužil současnou smlouvu. Pravděpodobně v hodnotě 

několika miliard. Další podrobnosti lze nalézt v kauze Miliardový tunel na vnitru. Jan Hamáček (* 4. listopadu 1978 Mladá 

Boleslav) je český politik, od června 2018 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve druhé vládě Andreje Babiše, v níž 

byl mezi červnem a říjnem téhož roku pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od února 2018 je předsedou ČSSD, 

tuto funkci obhájil na sjezdu 1. března 2019. Mezi listopadem 2013 a říjnem 2017 působil jako předseda Poslanecké 

sněmovny PČR. Od roku 2006 je poslancem za Středočeský kraj, vyjma období rozpuštění dolní komory mezi srpnem až 

říjnem 2013. Mezi prosincem 2012 a srpnem 2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR, v této funkci opět 

působil od listopadu 2017 do června 2018. 

foto Úřad vlády 

Daniel Ťok V dubnu 2018 se na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala nehoda. Vůz vyjel z 

dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a 

nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v dubnu 2018 jich byly k 

vidění stále ještě tisíce. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již v roce 2012. 

Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí, a ministr dopravy Dan Ťok se nechal slyšet, že 

ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranili. V souvislosti se smrtelnou nehodou s billboardem na D 11 

Kverulant podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky Ministerstva dopravy, včetně 

úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dubna 2018 nebyla z dálnic, silnic I. třídy 

nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy, odstraněna reklamní 

zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“, 

jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant 

znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Dan Ťok byl v dubnu 2018 ministrem dopravy ČR v demisi, 

poslancem PČR (nestraník za ANO 2011), manažerem. Absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech 

pracoval jako projektant-konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od 

roku 1994 byl členem statutárních orgánů mnoha společností, namátkou např. ALSTOM Power, s. r. o., Jihomoravská 

plynárenská, a. s., či KOVOSVIT, a. s. V letech 2008–2014 působil jako předseda dozorčí a správní rady Skanka, a. s., jíž byl 

zároveň generálním ředitelem. Ke dni 4. prosince 2014 byl jmenován ministrem dopravy za odstoupivšího Antonína Prachaře. 

V roce 2017 byl zvolen poslancem z pozice lídra v Karlovarském kraji a následně jmenován do nové Babišovy vlády jako 

ministr dopravy ČR. Dan Ťok je rozvedený a má dvě děti. 

foto twitter Václav Chaloupek 

Václav Chaloupek V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Dne 28. září 2017 přišel útok 

poslední. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhuje 

zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny 

senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

svůj blacklist. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Václav Chaloupek se narodil 

21. května 1949 a je původním povoláním učitel kreslení, přiznává spolupráci s StB. V roce 1997 natočil svůj první televizní 
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seriál Tuláček. Je také členem hnutí Občané patrioti (OPAT). Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně i městského obvodu 

Plzeň 3, od roku 2016 pak senátorem za obvod č. 7 – Plzeň-město a v roce byl 2016 krátce i zastupitelem Plzeňského kraje. 

foto twitter Petr Bendl 

Petr Bendl V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. 

Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Na jaře roku 2017 se to poslanec Petr 

Bendl pokusil změnit. Sněmovnou nakonec koncem dubna 2017 jeho návrh neprošel. I díky Kverulantovi. Poslanec 

pozměňovací návrh přidal k novele zákona o pozemních komunikacích, která má za cíl zjednodušit vydávání řidičských 

průkazů. Bendl chtěl, aby o umístění billboardů na území obcí rozhodovaly samy obce, a nikdo, tedy ani dopravně-správní 

orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlal totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce 

by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by velkoformátové reklamy na svém území udržely. Někteří 

zákonodárci i Kverulant varovali, že se jedná pouze o tlak billboardové lobby. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Petr Bendl byl v čase zařazení na Kverulantův blacklist poslanec PČR, zastupitel obce 

Bratronice, bývalý ministr zemědělství a bývalý hejtman Středočeského kraje (ODS). Po absolvování Vysoké školy strojní a 

textilní v Liberci nastoupil na OÚ v Kladně jako vedoucí oddělení referátu obrany. Později pracoval na MÚ v Kladně ve funkci 

vedoucího oddělení rozvoje města. Od roku 1991 je členem ODS. V letech 1994–1998 působil jako starosta Kladna. Mezi lety 

1998 a 2001 byl poslancem PČR a od roku 2010 je jím opět. V letech 1996–2002 byl členem představenstva společnosti PRaK, 

a. s. Od roku 2000 působil jako krajský zastupitel a v letech 2000–2008 jako hejtman Středočeského kraje. V minulosti zastával 

post ministra dopravy ve vládě Mirka Topolánka, od roku 2011 do července 2013 pak byl ministrem zemědělství ve vládě 

Petra Nečase. V komunálních volbách 2014 byl zvolen zastupitelem obce Bratronice. Petr Bendl je ženatý a má dvě děti. 

Kateřina Valachová, foto Úřad vlády 

Kateřina Valachová Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském 

dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím 

poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v 

květnu 2017 konečně dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, 

co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá 

zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by 

znamenala, že si politici mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do 

určité míry pochopitelné. Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na 

MŠMT protestoval pouze Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA 

NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ. Kateřina Valachová je bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně 

ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí analytického oddělení, posléze 

vedla právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v 

Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra 

Jiřího Dienstbiera a ředitelkou sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství 

odvolaného Marcela Chládka. Kateřina Valachová je vdaná a má dvě děti. 

foto facebook Karel Březina 

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, 

kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně 

školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 konečně 

dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. 

Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny 

politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici 

mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do určité míry pochopitelné. 

Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na MŠMT protestoval pouze 

Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO 

NEPATŘÍ. Karel Březina je bývalý zastupitel hl. m. Prahy (ČSSD) a bývalý radní, bývalý ministr bez portfeje. Vystudoval Vysokou 

školu ekonomickou, Národohospodářskou fakultu, kde získal titul Ing. Roku 1991 vstoupil do ČSSD, kde mj. vykonává funkci 

místopředsedy KVV ČSSD Praha. Mezi lety 1998–2002 působil jako vedoucí Úřadu vlády ČR ve vládě Ing. Miloše Zemana. V 

letech 2000–2002 v Zemanově vládě zastával pozici ministra bez portfeje. Figuroval a figuruje ve statutárních orgánech mnoha 

soukromých společností. Od roku 2006 je zastupitelem hl. m. Prahy, v roce 2010 se pak stal i 1. náměstkem primátora a 

radním s gescí pro oblasti dopravy a informatiky. Z funkce radního byl v roce 2011 odvolán. Karel Březina je rozvedený a má 

tři dcery. 
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foto facebook Jaroslav Foldyna 

Jaroslav Foldyna V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil návrh zákona, který má pomoci billboardové lobby. Podstatou jeho návrhu je značné rozšíření zastavěného 

území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy mohou zůstat i po 1. září 

2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho 

rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi, již bez vazby na zákonnou definici, by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz 

a výrazně rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Kverulant.org nemá pochybnosti 

o tom, že poslanec Foldyna prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si nedovede vysvětlit 

aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Kromě peněz je to také možnost 

bezplatné nebo zvýhodněné inzerce na billboardech po celé republice. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC 

DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Jaroslav Foldyna je poslanec PČR, zastupitel města Děčína, bývalý zastupitel Ústeckého kraje 

(ČSSD). Třináct let působil v různých funkcích u Československé labsko-oderské plavby. Před rokem 1989 byl kandidátem na 

členství v KSČ, v roce 1989 spoluzakládal ČSSD. V devadesátých letech působil jako podnikatel v několika společnostech. Mezi 

lety 1996 a 2000 byl asistentem poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona T. Lánského. V roce 1999 byl zvolen do 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, v němž zasedal do roku 2012. V roce 2000 absolvoval maturitní zkoušku a od roku 2006 

studuje pravoslavnou teologii na Prešovské univerzitě. Od roku 2003 je členem Zastupitelstva statutárního města Děčína. V 

letech 2004–2006 působil jako poradce poslance Josefa Hojdara. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen 

poslancem a o tři roky později mandát obhájil. 

foto facebook Stanislav Berkovec 

Stanislav Berkovec V sobotu 1. září 2012 začala platit novela o pozemních komunikacích, která mimo jiné nařídila odstranit do 

pěti let reklamní poutače v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Přijetí zákona je vyvrcholením kampaně hned 

tři neziskových organizací v čele s Kverulant.org. Kampaň trvala dva roky a zákonodárcům odešlo několik stovek mailů s 

výzvou, aby hlasovali pro zákaz billboardů. Zákon byl nakonec přijat a zakazuje velkou většinu reklamních zařízení u silnic 

vyšších tříd a do 1. září 2017 musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil do parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že 

poslanec Berkovec prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k 

návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů, ztráta pracovních míst a daňový výpadek ve výši 

1,5 miliardy korun. Kverulant si to nedovede vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice 

nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do 

billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové 

firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před 

rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyř tisíců pracovních míst 

„vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, zdaleka největší hráč na českém 

billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2014 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2013. Podobné je to s 

daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Stanislav Berkovec je poslanec PČR, zastupitel královského města 

Slaný (nestr. za ANO 2011), moderátor, novinář. Vyučen knihtiskařem, po Střední průmyslové škole grafické v Praze absolvoval 

Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté jako výtvarník Okresního kulturního 

střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV 

Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor zastupován agenturou. Od roku 1991 je aktivní v komunální 

politice, v současné době je zastupitelem královského města Slaný. V roce 2013 byl zvolen na kandidátce hnutí ANO 2011 

poslancem Parlamentu ČR. 

foto twitter Svatopluk Němeček 

Svatopluk Němeček Kverulant.org v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA zmapoval ceny praní prádla ve více než 

čtyřiceti nemocnicích za roky 2012, 2013, 2014 a za první polovinu roku 2015. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo 

Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr 

zdravotnictví Svatopluk Němeček. Svatopluk Němeček je bývalý ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, 

bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA 

studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele města 

Bohumín (za Stranu zelených), který čtyřikrát obhájil již za ČSSD. Od roku 2006 do roku 2010 byl i radním města. Od roku 

2005 vedl devět let Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2012 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje a v dubnu 2013 

vystřídal senátora Jana Žaloudíka na postu stínového ministra zdravotnictví. V lednu 2014 byl jmenován ministrem 
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zdravotnictví ČR ve vládě Bohuslava Sobotky, načež rezignoval na post krajského zastupitele, ředitele nemocnice a několika 

dalších veřejných funkcí. Svatopluk Němeček je ženatý. 

foto Úřad vlády 

Andrej Babiš Andrej Babiš nebyl do Kverulantova blacklistu zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů ani za kauzu Čapí 

hnízdo, a dokonce ani za úkolování novinářů, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci 

mnohem dříve, a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, přesněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy. Životní prostředí 

je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České republice biopaliva 

prospěla. Jak se zlepšil jejich a náš každodenní život a kolika naopak biopaliva uškodila. Vše nasvědčuje tomu, že biopaliva ve 

světě způsobila výrazné zdražení potravin, škodí i 6 milionům motoristů v ČR a s jistotou prospívají jen Andreji Babišovi, který 

je vyrábí. A proto si Babiš důrazným lobbováním v Poslanecké sněmovně zajistil zvýšení povinně přimíchávaného podílu 

biosložky do pohonných hmot v roce 2010, krátce před parlamentními volbami. „Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem 

třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ přiznal tehdy veřejně poté, co sněmovna přehlasovala 

prezidentovo veto. V říjnu 2013 proběhly v ČR další sněmovní volby. Po nich Andrej Babiš obsadil post ministra financí. Že se 

nejedná o kolosální konflikt zájmů, si patrně nemyslí ani redaktoři Babišových novin. Právě biopaliva jsou oblast, na které panu 

Babišovi velmi záleží a kde je konflikt zájmů velmi zřejmý. A tak Babišovo ministerstvo připravilo pokračování daňového 

zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv. To původně mělo skončit s červen 2015. Vláda však v únoru 2015 

odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Andrej Babiš za to čelil velké kritice a v 

hlavní politické debatě České televize na svoji obhajobu uvedl: „Moje firmy nedostávají žádné dotace za biopaliva. Nechť to 

každý slyší už konečně. Ani korunu! Výhoda je ve spotřební dani. To znamená, kdo má tu výhodu? České dráhy, přepravci, 

Dopravní podnik. ČSAD. Moje firmy s tím nemají nic společného jako výrobce biopaliv…“ Všechno je to pravda. Až na tu 

poslední větu. V ní se skrývá celá potíž zatím nejjasnějšího střetu zájmů ministra financí a majitele Agrofertu. Zákon z dílny 

Babišových úředníků a vlády, jejímž je Babiš vicepremiérem, prodlužuje podporu spotřeby biopaliv. Motivuje dopravce, aby je 

kupovali. A oni je nakupují ročně za mnoho miliard. Úleva na spotřební dani dělá biopaliva mnohem dostupnějšími. Je 

naprosto evidentní, že bez zákonem nařízeného povinného odběru biopaliv a bez daňových úlev by spotřebitelé „od Babiše“ 

nenakupovali. Neplatili by, jakkoli zprostředkovaně, jeho firmám. A to Babiš prodává biopaliva zhruba asi polovině všech jejich 

spotřebitelů. Navíc je výroba a podpora biopaliv drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se 

původně myslelo. Andrej Babiš byl v době přidání na Kverulantův blacklist 1. místopředsedou vlády ČR, ministrem financí ČR, 

poslancem PČR, předsedou hnutí ANO 2011, podnikatelem. Absolvoval Fakultu obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 

působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl členem KSS. Od 

roku 1980 byl evidován jako spolupracovník StB, od roku 1982 byl veden ve spisech jako agent StB. Andrej Babiš vědomou 

spolupráci s StB odmítá a podal v této záležitosti žalobu na ochranu osobnosti. Mezi roky 1985 a 1991 zastupoval PZO 

Petrimex v Maroku. V letech 1991–1995 působil ve funkci ředitele obchodního oddělení 32 PZO Petrimex. Po vynuceném 

odchodu z Petrimexu začal podnikat v oblasti potravinářství a chemie. Byl členem řady statutárních orgánů společností, známý 

je především svým působením ve společnosti Agrofert. V listopadu 2011 založil občanské sdružení ANO 2011. V říjnu 2013 byl 

zvolen poslancem Parlamentu ČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem financí a místopředsedou vlády. 

foto facebook Miroslav Ševčík 

Miroslav Ševčík Tehdejší děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v březnu 2014 neoprávněně použil modrý maják, 

aby mohl jet dálnicí v protisměru. Došlo k tomu na dálnici D5 k hromadné nehodě. Dálnice se během chvíle proměnila v jedno 

velké parkoviště. Miroslav Ševčík ale po půl hodině čekání připevnil na auto modrý majáček, otočil auto do protisměru a dál 

pokračoval odstavným pruhem, který byl určen pro záchrannou službu a policii. Ševčík později přišel se zajímavým 

vysvětlením. Prý zachraňoval spolujezdkyni, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. 

Podrobnosti o zneužívání absolutní přednosti v jízdě naleznete v kauze Modré majáky politiků. Miroslav Ševčík je český 

ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan a bývalý děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Působil také jako ředitel Liberálního institutu. Byl členem KSČ v letech 1985 až 1989. 

foto facebook Milan Wenzl 

Milan Wenzl Jako starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud 

jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za 

korupční jednání a na oba podal trestní oznámení. Státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné 

nepovažuje, a proto Kverulantovi nezbylo než kauzu KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 uložit do svého archivu. Milan Wenzl 

byl v době přidání na Kverulantův black list starostou MČ Praha 15 (nestr. za ANO 2011), podnikatel. Od počátku 90. let 

podniká. Je majitelem a jednatelem společnosti MILANO CZ, s.r.o., do roku 2009 vlastnil také firmu MILANO EU, s.r.o., a do 

roku 2013 společnost FIRMA WENZL, s.r.o. Do volené zastupitelské funkce kandidoval za ODS již v roce 2002. V roce 2014 byl 

jako nestraník za hnutí ANO 2011 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 15 a následně se stal starostou městské části. 
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foto facebook Ludmila Müllerová 

Ludmila Müllerová V kauze SKARTU? RADĚJI NE! bylo cílem Kverulanta poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak 

se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny, ba dokonce překročeny. V 

květnu 2013 vláda projekt sKarty ukončila, a tak byla tato kauza uložena do archivu. Mnozí úředníci MPSV v roce 2012 

vyhrožovali klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem 

ministryni MPSV paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že 

převzetí sKarty není povinné. MPSV reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu 

ministerstva objevila výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho 

nenajdou, seberou mu dávky. Paní Müllerová pak svoje výhružky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání 

Radiožurnálu. Ludmila Müllerová je bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR, bývalá senátorka PČR a místostarostka 

městyse Dolní Čermná (TOP 09, dříve KDU-ČSL). Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po studiích pracovala na 

administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. Od počátku 90. let podniká v oblasti ekonomického a 

účetního poradenství. Mezi lety 1994 a 2003 figurovala ve statutárních orgánech firem Agentura RACIO, Bruntál – Meritum i 

akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. V letech 1998–2002 byla „lidoveckou“ poslankyní PČR. Další dva roky zastávala funkci 

náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídala za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla 

zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–

2010 byla místostarostkou městyse Dolní Čermná. V červnu 2009 přestoupila z lidové strany do nově založené TOP 09. Ve 

volbách do Senátu v roce 2010 neobhájila svůj mandát senátorky. Dne 16. listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a 

sociálních věcí, jíž byla do 10. července 2013. Ludmila Müllerová je vdaná a má dvě děti. 

foto twitter Veronika Vrecionová 

Veronika Vrecionová. V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ bylo Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů 

zákonem. To se podařilo a v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje 

nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely měly billboardy počínaje 1. září 2017 zmizet od dálnic a silnic I. třídy. To se z 

velké části později stalo. Zákon však mohl odstranit i reklamní poutače ze silnic II. a III. třídy. To se však nestalo, protože 

tehdejší senátorka Veronika Vrecionová prosadila v roce 2012 změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u 

místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 

procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. 

Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za 

značné podpory lobbistů. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

foto facebook Pavel Klega 

Pavel Klega uzavřel v roce 2008 za Prahu smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 

billboardů. Kverulant již od roku 2009 usiloval v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ o zrušení této nemravné a pro Prahu 

nevýhodné smlouvy. Bohužel nebyl úspěšný. Pavel Klega je zastupitel MČ Prahy 15, bývalý starosta MČ a zastupitel hl. m. 

Prahy (ODS). Vystudoval elektrotechniku a ekonomii veřejné správy. Do roku 2002 působil jako manažer v oborech 

informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a investiční činnosti ve výstavbě. V roce 1992 vstoupil do ODS, v 

níž působil jako předseda OS na Praze 15 či místopředseda RS Praha. Roku 1998 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ 

Prahy 15, v roce 2010 se stal starostou, jímž byl po jedno volební období. Od roku 2002 byl dvanáct let zastupitelem hl. m. 

Prahy, v letech 2002–2010 zde vykonával funkci radního, resp. mezi roky 2006–2010 funkci náměstka primátora s působností v 

oblastech správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města. V Zastupitelstvu se nadále věnoval také 

územnímu rozvoji města. V minulosti byl členem statutárních orgánů několika pražských firem. Pavel Klega je podruhé ženatý 

a má dvě dospělé děti. 

foto facebook Stanislav Huml 

Stanislav Huml V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ je Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů zákonem. V 

květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Zákon však málem nebyl přijat. Když vládní 

návrh zákona zamířil v roce 2012 do poslanecké sněmovny, dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil 

pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné 

motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. Stanislav Huml je poslanec PČR, zastupitel města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (ČSSD), dopravní expert. Vysokoškolsky vzdělán. V letech 1977–2005 pracoval u policie. Vystudoval práva na 

Policejní akademii ČR v Praze. Svou kariéru u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti 

podplukovníka. Po svém odchodu působil jako dopravní expert. Spolupracoval mimo jiné na dopravním zpravodajství pořadu 

Snídaně s Novou. V roce 2010 byl díky preferenčním hlasům zvolen jako bezpartijní na kandidátce VV do Parlamentu ČR a do 
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Zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O dva roky později vstoupil do ČSSD. Stanislav Huml je ženatý a má 

pět dětí. 

foto twitter Aleksanda Udženija 

Aleksandra Udženija je jako někdejší pražská radní pro majetek zodpovědná za demolici národní památky, zimní stadion na 

Štvanici. A nešlo jen o jakési pasivní svolení ke zbourání, ale o aktivní snahu stadion zlikvidovat. Více v kauze ŠTVANICE NA 

ŠTVANICI. Aleksandra Udženija je bývalá zastupitelka hl. m. Prahy, 1. místopředsedkyní strany, místostarostkou MČ Praha 2 

(ODS). Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium marketingu a 

managementu na Anglo-American College. Od roku 1998 je členkou představenstva AGENS PLUS, a. s. V roce 2003 vstoupila 

do ODS, od roku 2005 předsedá OS Praha 2. V roce 2006 byla zvolena radní MČ Praha 2 a do Zastupitelstva MČ byla zvolena i 

v roce 2010. Téhož roku se stala i členkou a radní Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od roku 2007 je místopředsedkyní 

představenstva firmy R.G.S., a.s. Dne 23. května 2013 byla z postu pražské radní odvolána. Je vdaná a má dvě děti. 

foto město Opava 

Zdeněk Jirásek V kauze PRIMÁTORŮV PENĚŽNÍ OBCHVAT bylo cílem Kverulanta zrušit nesmyslné a zmanipulované výběrové 

řízení na obchvat Opavy, na kterém se podílel i tehdejší primátor Zdeněk Jirásek. To se nepodařilo. Druhým cílem bylo 

dosáhnout trestního postihu hlavních aktérů. Ani to se nepodařilo. Proto byla v červnu 2013 kauza uložena do Kverulantova 

archivu. Zdeněk Jirásek je bývalý primátor města Opavy a krajský radní (ČSSD), historik. Absolvoval Filozofickou fakultu UP v 

Olomouci a následně získal titul CSc. na KH ČSAV Praha. Od roku 1985 podnikl přes 60 zahraničních studijních pobytů v 

zemích po celém světě. V letech 1986–1992 působil jako vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava. V letech 1987–1989 byl členem 

KSČ. Od roku 1992 pracoval na Slezské univerzitě v Opavě, nejprve jako tajemník Ústavu historie a muzeologie, posléze byl 

proděkanem, děkanem i rektorem FPF SU. Od roku 2007 je členem ČSSD. Za ni byl roku 2008 zvolen členem Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje a posléze se stal krajským radním. V dalším volebním období již nekandidoval. V letech 2010–2014 

byl primátorem města Opavy. 

foto twitter Radek John 

Radek John Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci 

veřejné. Do parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John 

tehdy dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. John však 

nikdy žádné okénko nehledal, žádné peníze nevrátil a podvedl tak voliče. Kverulant na něj proto podal trestní oznámení. Více 

o tom naleznete v kauze POSLANECKÉ NÁHRADY VĚCÍ VEŘEJNÝCH. Radek John je zastupitel MČ Prahy 5, bývalý 

místopředseda vlády ČR, bývalý ministr vnitra a poslanec PČR (VV), bývalý předseda strany, novinář. Po absolvování studia 

scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU zahájil novinářskou kariéru jako redaktor časopisu Mladý svět, kde pracoval až do 

roku 1993. V 80. letech působil rovněž jako scenárista ve Filmovém studiu Barrandov. Od roku 1991 podnikal v oblasti 

obchodu, marketingu a mediálního poradenství. V roce 1993 nastoupil do nově založené soukromé televize Nova, kde 

pracoval jako redaktor a posléze šéfredaktor publicistiky a vedoucí publicistického pořadu „Na vlastní oči“. V letech 2002–

2009 působil ve funkci předsedy představenstva mediální společnosti ORA PRINT, a.s. Roku 2009 ukončil v souvislosti se svými 

podnikatelskými aktivitami spolupráci s TV NOVA. Ve stejném roce se stal předsedou politické strany Věci veřejné, jímž byl do 

roku 2013. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen poslancem a stal se ministrem vnitra a místopředsedou vlády 

ČR. V témže roce úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ Prahy 5. Následujícího roku byl z funkce ministra odvolán a 

rezignoval na post místopředsedy vlády. 

foto Úřad vlády 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem publicisty Jana Urbana a 

Kverulanta odstoupení Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS 

ukončily působení Pavla Blažka v exekutivě za Kverulanta. A tak byla tato kauza s názvem WANTED DON PABLO uložena do 

Kverulantova archivu. Pavel Blažek je poslanec PČR, bývalý zastupitel Brna a MČ Brno-střed, bývalý místopředseda strany, 

bývalý ministr spravedlnosti (ODS), advokát. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté zde působil 

deset let jako odborný asistent na Katedře správního práva. Od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1998 vstoupil do ODS, 

kde osm let předsedal OS Brno-město a od června 2010 byl čtyři roky místopředsedou strany. Od roku 1998 zasedal po čtyři 

volební období v Zastupitelstvu MČ Brno-střed. Od konce 90. let byl členem statutárních orgánů mnoha společností. V roce 

2002 byl zvolen radním města Brna, poté, co byla ODS v letech 2006–2010 v opozici, se stal roku 2010 opět členem Rady 

města. Od roku 2007 do roku 2010 předsedal dozorčí radě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a do roku 2012 SAKO Brno, 

a.s. V červenci 2012 nahradil Jiřího Pospíšila v čele Ministerstva spravedlnosti. Současně vyslovil svou rezignaci na působení v 

městských společnostech a ukončení všech podnikatelských aktivit. Ministrem byl do 10. července 2013. Téhož roku byl na 

podzim zvolen poslancem PČR. Je ženatý, má dvě děti. 
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foto twitter David Rath 

David Rath Dopravní obslužnost, resp. 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 

daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena 

tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček 

tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 

sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na 

služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. David Rath jako hejtman středočeského kraje 

uzavřel na sklonku roku 2009 takové smlouvy s dopravci bez výběrového řízení a na deset let dopředu. Stalo se tak těsně před 

tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Šlo o smlouvy za celkem 6,8 miliard 

Kč a pro kraj jsou dosti nevýhodné. Podrobnosti naleznete v kauze RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY. David Rath je bývalý 

hejtman Středočeského kraje, bývalý poslanec PS PČR a bývalý ministr zdravotnictví (ČSSD). Po vystudování Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze působil postupně jako lékař v pražském IKEMu, Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici 

Praha Motol. Mezi lety 1991–1994 byl členem Občanské demokratické strany. V roce 1995 spoluzaložil Lékařský odborový 

klub. O rok později zahájil jako společník a jednatel společnosti Paracelsum vlastní podnikání ve zdravotnictví. V letech 1998–

2005 vykonával funkci prezidenta České lékařské komory. Od listopadu 2005 do září 2006 byl ministrem zdravotnictví ve vládě 

Jiřího Paroubka. Od roku 2006 byl do roku 2013 poslancem ČSSD a „stínovým“ ministrem zdravotnictví. V roce 2008 vedl jako 

volební lídr ČSSD ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje. Po svém volebním vítězství se jako hejtman zviditelnil 

především hrazením zdravotnických poplatků krajem a snahou o zrušení předchozího prodeje krajských nemocnic. 

Kroužkování 

Závěrem několik vět o volbách. Kandidátky sestavují orgány politických stran a hnutí a prosazují tak své preference v tom, kdo 

je má v parlamentu zastupovat. Aby se tento málo demokratický prvek omezil, doplňuje se poměrný volební systém často 

nějakým systémem preferenčních hlasů, jimiž mohou voliči pořadí na kandidátce ovlivnit. V Česku se ve volbách používá tzv. 

kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku. Možnost kroužkovat se liší podle tipu voleb. 

Sněmovní volby 

Ve volbách do dolní komory Parlamentu může volič označit až čtyři kandidáty z listiny jedné strany, hnutí nebo koalice. Pro 

volby do Poslanecké sněmovny ČR platí, že pokud kandidátovi určité strany nebo hnutí dalo nejméně 5 % voličů této strany v 

daném volebním obvodě preferenční hlas, postupuje na první místo dané kandidátky. Je-li takových kandidátů víc, řadí se 

podle počtu preferenčních hlasů. Teoreticky je možné „vykroužkovat“ favorizované kandidáty politických stran tak, že se do 

poslanecké sněmovny nedostanou. 

Komunální volby 

V komunálních volbách má volič dokonce možnost dát své hlasy až tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to 

bez ohledu na volební stranu, tedy například z každé strany jednoho. A právě v komunálních volbách se velmi nabízí možnost 

nevolit kandidáty z Kverulantova blacklistu. 

Volby do krajských zastupitelstev 

I v krajských volbách volič do obálky vkládá pouze jeden list s listinou své oblíbené strany či koalice a může rovněž 

zakroužkovat pořadová čísla až u čtyř kandidátů, které by rád viděl v zastupitelstvu. Aby kandidát mohl přeskočit kolegy 

umístěné na vyšších pozicích listiny, potřebuje i v tomto případě kroužek od opět alespoň pěti procent voličů. 

Volby do Evropského parlamentu 

Členství v Evropské unii umožňuje každých pět let volit české národní zastoupení v Evropském parlamentu. Stejně jako v 

případě Poslanecké sněmovny Češi a Češky volí stranickou či koaliční listinu se jmény kandidátů. Pro celé území České 

republiky jsou použity stejné listiny. Volič může navíc označit až dva kandidáty, které by rád viděl zasedat v Evropském 

parlamentu. Tato vůle se vyjadřuje zakroužkováním pořadového čísla příslušného oblíbence. Kandidáti zakroužkovaní alespoň 

5 procenty voličů své strany mohou přeskočit výše umístěné. Pokud více kandidátů obdrželo přednostní hlas od alespoň 5 

procent voličů, rozhoduje počet těchto preferencí. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dnes je Světový den her a tak je obzvláště vhodné si připomenout, že výnosy ze SAZKY kdysi financovaly český sport. Takže 

všechno je vochystaný podle zákona a slosování může začít: 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. 

Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a 

podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Píše 

otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí 

úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, 

že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou 

motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/statni-loterie-slizka-2/
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178. Smutné výročí aneb štvanice na Štvanici 
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Cílem Kverulanta bylo zabránit pražskému magistrátu zbourat národní památku, zimní stadion na Štvanici. To se mu přes 

veškerou snahu nepodařilo a jeden z nejstarších zimních stadionů na světě byl vinou tehdejší pražské radní pro majetek 

Alesandry Udženie zbourán. Demolice začala 28. května 2011 a trvala přibližně 20 dnů. Dalším cílem bylo zabránit magistrátu 

v drahém mimosoudním vyrovnání s bývalým nájemcem ostrova. To se podařilo. Podpořte vytrvalém boji proto arogantním 

tunelářům alespoň symbolickým. 

Foto ČTK 

Od roku 1929 začala Praha uvažovat o výstavbě zimního stadionu s umělým ledem. Byl vybrán ostrov Štvanice a projektu se 

ujal akademický architekt Josef Fuchs, jeden z autorů pražského Veletržního paláce. Výstavba zimního stadionu začala v roce 

1930. Výstavba zimního stadionu byla pojata velkoryse a 6. listopadu 1932, za zvuků Smetanovy Libuše, byl zimní stadion 

Štvanice oficiálně otevřen. Od té doby zažila Štvanice čtyři mistrovství světa v ledním hokeji. To první se konalo v roce 1938. 

Další prvenství zažila Štvanice v únoru 1955, kdy byl vysílán první televizní přenos hokejového utkání mužstva Prahy se 

švédským celkem Leksand IF. 

Poslední mistrovství světa se zde konalo v roce 1959. Od šedesátých let však začala sláva zimního stadionu blednout. 

Neprováděly se nutné opravy a rekonstrukce a jednotlivé části stadionu přestávaly sloužit. Nakonec dosloužila i ledová plocha. 

Nejstarší zimní stadion ve střední Evropě přestal roku 1997 sloužit veřejnosti. Magistrát pronajal Štvanici občanskému sdružení 

APeX CLUB, které za vlastní peníze stadion opravilo a obnovilo provoz. Pak přišly v srpnu 2002 povodně: 

Stadion byl poškozen, ale občanskému sdružení APeX CLUB se podařilo v listopadu 2002 obnovit provoz. Vlastník stadionu 

Magistrát hlavního města Prahy nedal na opravy ani korunu. Všechny náklady na rekonstrukci strojovny a zázemí stadionu 

byly hrazeny pouze občanským sdružením. 

Magistrát v roce 2001 podepsal smlouvu s firmou Meridianspa. Doba platnosti smlouvy byla 88 let. Tuto firmu magistrát 

vybral v podivné soutěži na „revitalizaci“. Firma „vyhrála“ s „nabídkou“ zbourat památkově chráněný stadion a na místě 

postavit hotel. 

Ale bourat památkově chráněný stadion je asi přeci jenom trochu moc i na otrlé a zasloužilé magistrátníky. Kdyby však 

stadion spadl, tak by žádná památka nebyla a mohl by být hotel. A stadion samozřejmě spadne, když se nebude opravovat. A 

opravovat se nebude, když nebudou peníze. A tak magistrát nedával na opravu či provoz svého majetku ani korunu. Přestože 

jinde byl docela štědrý. Po povodních v roce 2002 financoval například opravy zimního stadionu na pražském výstavišti. K 

tomu ještě ročně magistrát rozděluje na sport přibližně 100 milionů Kč. 

Ani z těchto dotací nedostal stadion ani korunu. Jenže občanské sdružení se i tak o stadion staralo ze svých příjmů. Tomu bylo 

třeba zabránit, a tak bylo magistrátem ze stadionu vypovězeno. Navíc úplatky za zbourání stadionu a postavení hotelu již byly 

nejspíš dávno utraceny, ale hotel stále nikde, magistrát musel jednat, a tak v lednu 2011 dorazilo na stadion magistrátní 

úřednictvo a okamžitě jej uzavřelo pro havarijní stav. 

Magistrát v dubnu 2011 občanské sdružení ze stadionu vystěhoval a stadion osiřel. Desetiletí nedostatečného financování 

oprav si konečně vybralo svou daň. Magistrátní statik otevřeně hovořil o demolici stadionu, oprava by prý byla rekordně 

drahá. A za všechno prý může občanské sdružení. Více v reportáži: 

Nejen památkový zákon, ale i zdravý rozum ukládá majiteli, aby se staral o svůj majetek. Zvlášť když tímto majetkem jedna z 

nejstarších staveb svého druhu na světě. Magistrát se však nestaral, a tak na něj Kverulant podal podnět k zahájení správního 

řízení pro podezření ze spáchání deliktu smíšeného. Nic zásadního se nestalo, kdo jmenovitě je odpovědný za to, že se 

magistrát nestaral a nestará o svůj majetek, vyšetřeno nebylo. Nikdo z úředníků nedostal výpověď. 

https://www.kverulant.org/article/smutne-vyroci-aneb-stvanice-na-stvanici-3-2/
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Kverulant také vyzval tehdejšího primátora Svobodu, aby nechal prošetřit, kdo jmenovitě je odpovědný za to, že se magistrát 

nestaral a nestará o svůj majetek, a aby sdělil, kdo z úředníků za to dostal nebo dostane výpověď. Kverulant se také zeptal, 

jaké má magistrát se stadionem plány a jak zajistí, aby se do opuštěného stadionu nenastěhovali bezdomovci. Za Magistrát 

odpověděla radní pro majetek Aleksandra Udženija: 

Kverulant a priori považuje politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře, a tak se s fotografem vypravil na stadion 

zjistit, jak je to s tou stálou 24hodinovou ostrahou. Překvapení se zase nekonalo, stejně jako nepřetržitá ostraha. Stadion totiž 

nehlídal nikdo: 

Na stadion si tedy mohli bezdomovci kdykoliv zaskočit vypít nějaké krabicové víno, na ředidlový dýchánek nebo třeba jen na 

cigárko. A kdo se dobře bavil, mohl se zdržet na noc. Ale v noci mohlo být trochu chladno. Ovšem o dřevo nebyla nouze a 

sirky by se našly. Jak dlouho by trvalo, než by dřevěná budova lehla popelem a primátor Svoboda by nám se znepokojeným 

výrazem oznámil, že se zasadí o vypátrání viníků? Stačil by i menší požár, tehdy byl stadion na seznamu nejohroženějších 

památek. 

Ale čekat, byť jen na malý požár, přišlo magistrátu dlouhé. A tak si magistrát od Technického a zkušebního ústavu nechal 

vypracovat posudek na stav budovy. Posudek nejdřív doporučoval dvě možná řešení. Zbourat nebo opravit. To se magistrátu 

nelíbilo, a tak se vedoucí oddělení správy movitého majetku Tomáš Dolanský vypravil za znalci a vysvětlil jim, že je třeba 

posudek „aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky“. A když znalci vzali v úvahu „změnu klimatických podmínek“, 

zůstala jen jedna varianta. Demolice. Stadion přežil několik režimů i stoletou vodu. Zkázu mu přinesla až nenasytnost 

pražských radních: 

Kverulant už svůj předchozí cíl – zabránit likvidaci stadionu – nesplní. Ale když se magistrát rozhodl ignorovat zákon a spáchat 

trestný čin, ani vyhrát nemohl. Trestný čin dle § 229 říká: Kdo poškodí důležitý kulturní nebo jiný důležitý obecný zájem tím, že 

zničí vlastní věc, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Kverulant podal trestní oznámení. Policie 

Kverulantovo trestní oznámení po měsíci a půl odložila. Prý se žádný trestný čin nestal. Kverulant nechce kritizovat práci 

policie, ale názor, že zboření památkově chráněného stadionu je trestuhodná lumpárna, mu někdo vymluví těžko. Také mu 

těžko někdo vysvětlí, že za 37 milionů korun utracených za demolici nešlo stadion sanovat tak, aby nemusel být zbořen, 

pokud byl opravdu v havarijním stavu. Zvláště když by možná jenom stačilo strhnout dřevěný plášť z roku 1956, který s 

původní funkcionalistickou stavbou Plečnikova žáka Josefa Fuchsy neměl nic společného. I proto byla demolice Štvanice 

nominována v kategorii Prasárna roku 2011 v anketě Český papaláš. 

Velmi záhy se ukázalo, že Kverulant není jediný, kdo si asi myslí, že magistrát je spíš partička lumpů a vandalů než odpovědný 

vlastník dbalý zákona. Národní památkový úřad dokonce vyzval k zastavení demolice: 

Díky aktivitě památkářů se demolice přerušila pouze na jediný den. Magistrát laskavě pustil památkáře na stadion, aby se 

mohli přesvědčit, jak byla demoliční četa pilná. Za týden se magistrátu podařilo zbořit přibližně polovinu. Stadion byl tedy 

definitivně ztracen: 

Radní pro majetek Aleksandru Udženiju patrně zarazilo, jak si český národ váží své slavné hokejové tradice. Ale paní Udženija 

je politik, pružná změna názoru jí nečiní problém. A tak začala slibovat, že se na Štvanici bude zase bruslit, a bude tam 

dokonce muzeum českého hokeje. Hezké, že? Je tu však jistý problém. Smlouva s firmou Meridianspa. Tam není o bruslení ani 

o muzeu hokeje ani slovo. Kverulant se velmi obával, že se šikovná paní radní s firmou Meridianspa dohodne na tajném a 

drahém mimosoudním vyrovnání. Za 88 let platnosti smlouvy by tak „odstupné“ mohlo dělat opravdu slušné peníze. Možnost, 

že by se pak firma Meridianspa o svůj zisk, dosažený bez zbytečného podnikatelského rizika, s paní radní rozdělila, se přímo 

nabízela. 

Kverulant na nebezpečí, že radní Udženija uzavře s Meridianspa nemravnou smlouvu, upozorňoval. To patně vedlo k tomu, že 

se Udženija s firmou Meridianspa nakonec nedohodla. Radní se rozhodla smlouvu jednostranně vypovědět a toto rozhodnutí 

si nechala schválit Radou města. 

Kverulant se také obával, že se Meridianspa bude s magistrátem soudit. Kolik měla šanci vysoudit, vyplývá ze smlouvy o 

pronájmu Štvanice zde. A nebylo to veselé čtení: 

Není třeba být obratným počtářem na to spočítat si, že při pokutě 1 milion za každý měsíc dělá za 88 let platnosti smlouvy 

pokuta více než miliardu korun. Kverulant se domníval, že radní Udženija chystá tunel prostřednictvím soudního sporu. 

Kverulant se obával, že radní Udženije dá magistrátním právníkům pokyn, aby se s firmou Meridianspa soudili jenom jako. 

Překvapení se tentokrát konalo. Kverulantova mediální kampaň proti radní Udženije patrně výrazným způsobem omezila 

prostor pro další tunel a k žádnému soudnímu sporu a ani k mimosoudnímu vyrovnání nedošlo. V červnu 2012 tak Kverulant 

opatrně uložil tuto kauzu do svého archivu. 
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Přestože se Štvanice se nalézá v samém srdci metropole a samozřejmě i uvnitř městské památkové rezervace, dále chátrá. 

Neudržovaná zeleň, chátrající restaurační budova stadionu, chybějící komunikace, hromady odpadků, nevlídné prostory pod 

mostními oblouky, které slouží jako veřejné záchodky… Přitom byla vypsána soutěž na revitalizaci Štvanice. Pravda, táhla se 

pak několik let a v roce 2013 – za krátké éry primátora Hudečka – skončila vyhlášením výsledků. Porota udělila tři ceny, tu 

nejvyšší návrhu architektů RKAW Radka a Lady Kolaříkových. Projekt počítal s rozšířením a rehabilitací zeleně a respektoval 

zásadu, že všechny ostrovy uvnitř města mají primárně sloužit rekreaci Pražanů. Přidal i tolik potřebnou lávku pro pěší, o níž se 

mluví už léta. Jak už bylo řečeno, Štvanice se nalézá v samém srdci metropole, přesto se zdá, jako by to území nikoho moc 

nezajímalo. Není se co divit: přístup na ostrov je totiž velmi komplikovaný, takže sem většina Pražanů nejspíš nikdy 

nezabloudí. Tramvajová zastávka zanikla už v době, kdy byla přes Hlávkův most trasována magistrála. Pokusy z roku 2016 o 

její obnovu skončily fiaskem – není tu na ni dost místa, a navíc by bylo třeba instalovat i semafory. 

Jaká bude budoucnost Štvanice, není jisté. Co ale jisté je, je ztráta unikátní stavby a také je jisté, že hlavní vinu za tuto 

barbarskou demolici nese tehdejší radní pro majetek Aleksandra Udženija. 

Majetek města není majetkem radních. Je to majetek nás všech, který musíme před radními chránit. Kverulant zdvořile prosí i 

o finanční podporu svého úsilí i Vás. Z ačněte nás podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Chcete dostávat naše zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? 

Napište nám svůj e-mail: 

Autor: Vojtěch Razima 
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179. Antimonopolní úřad vyšetřuje kšefty hasičských bossů ke kterým 

patřil i dnešní poslanec za ANO, Drahoslav Ryba 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/antimonopolni-urad-vysetruje-ksefty-hasicskych-bossu-ke-kterym-patril-i-

dnesni-poslanec-za-ano-drahoslav-ryba-2/ 

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. 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. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů již udělil hasičským 

bossům první pokutu a nyní začal vyšetřovat smlouvu, kterou uzavřeli šéfové hasičů v Kraji Vysočina. Pikantní na celé 

záležitosti je, že Hasičský záchranný sbor tam řídil dnešní poslanec za ANO, Drahoslav Ryba. Pokud i vám vadí parazitování na 

práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem. 

Drahoslav Ryba lídr ANO na Vysočině, zdroj FB: Babiš 

Antimonopolní úřad Kverulantovi nyní oznámil, že na základě jeho podmětu začal vyšetřovat i smlouvu mezi HZS Kraje 

Vysočina a společností PATROL group. Důvodem to, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže „získal pochybnost o souladu 

postupu zadavatele se zákonem.“ Pikantní na celé záležitosti je, že HZS Kraje Vysočina řídil od roku 2001 do roku 2011 

Drahoslav Ryba. Pak Ryba ještě povýšil a od prosince 2011 do července 2021 jako generálním ředitel Hasičského záchranného 

sboru ČR řídil všechny hasiče ve republice. V říjnu 2021 pak byl za ANO zvolen poslancem. Je otázkou, kdo Rybovi platil jeho 

volební kampaň. Kverulant pracuje s hypotézou, že podstatná část peněz pocházela od Patrolu. Jiří Pospíšil, jednatel firmy 

Patrol, reportérům ČT v roce 2021 přiznal, že se s generálním ředitelem hasičů Rybou zná už dlouhá léta. 

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 protipožárních kontrol a udělováním pokut 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 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. To je hlavní důvod, 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 

https://www.kverulant.org/article/antimonopolni-urad-vysetruje-ksefty-hasicskych-bossu-ke-kterym-patril-i-dnesni-poslanec-za-ano-drahoslav-ryba-2/
https://www.kverulant.org/article/antimonopolni-urad-vysetruje-ksefty-hasicskych-bossu-ke-kterym-patril-i-dnesni-poslanec-za-ano-drahoslav-ryba-2/
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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 ze 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 ze 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již 

konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Reportéři ČT 

Ještě než bylo jisté, že smlouva mezi HZS PRAHA a PATROLEM je neplatná, natočili Reportéři ČT v létě 2021 o celé kauze 

reportáž: 

Smlouva mezi hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán, foto: Deník/Racek Attila 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13. listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. 

Jihomoravští hasiči mu odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního 

ředitele HZS ČR, která má problém s 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. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb. ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, které si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Foto: Pixabay / Nejc Soklič 
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Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5 zákona o zadávaní veřejných zakázek činí promlčecí lhůta 5 let. A 

ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad nepodal, promlčení 

bylo opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen zčásti. 

ÚHOS vyšetřuje hasiče v Karlovarském kraji 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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.“ 

Pokuta hasičům v Pardubickém kraji 

V únoru 2022 dostal Kverulant od ÚHOS obdobný dopis, týkající se HZS v Pardubickém kraji. Tentokrát mu antimonopolní 

úřad sděluje, že na základě dalšího přezkoumání jeho podmětu „získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu 

se zákonem, a proto zahájil správní řízení“ Za čtrnáct dnů na to, dostal HZS V Pardubicích pokutu. Sice dosti malou, jen 56 

tisíc, ale důležitější je vlastní merit rozhodnutí. Antimonopolní úřad konstatoval, že HZS Pardubického kraje porušil zákon, 

když zakázku nevysoutěžil. 

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, v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět obrátil na generální ředitelství HZS s cílem dozvědět se, jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny, že budou uspořádána transparentní výběrová řízení 

na získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ovšem počínání hasičských 

bossů včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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180. Arcibiskupství opět inzeruje na nelegálních LED billboardech 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/arcibiskupstvi-opet-inzeruje-na-nelegalnich-led-billboardech-2/ 

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na 

rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich 

odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, 

po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, na nich, stejně jako loni, inzeruje Arcibiskupství pražské, 

přestože dobře ví, že jde o nelegální billboardy. 

Jižní spojka, Spořilova 28. květen 2022. foto Kverulant.org 

Aby nedošlo k omylu, Noc kostelů je skvělá akce, která přibližuje kostely široké veřejnosti. O to víc Kverulanta mrzí, že je opět 

inzerována tak kolotočářským způsobem. Přitom Kverulant už loni upozornil Arcibiskupství pražské, že jde o nelegální 

reklamní nosiče. Na pražském arcibiskupství však zřejmě zastávají machiavelistický názor, že účel světí prostředky. 

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už 

od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým 

byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl. 

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo 

povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále 

obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění 

staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň tehdy úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic 

nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. 

Nelegální LED billboardy na Jižní spojce provozuje společnost Plus Production Prague, s.r.o. Tato společnost provozuje ty 

nejagresivnější LED billboardy nejen v Praze. Zde je seznam jejich ploch. Plus Production provozuje i vůbec největší LED 

billboard v ČR. Tato plocha má rozměr 16m x 9m a je umístěna na příjezdu po D1 směrem od Brna na úrovni stanice metra 

Kačerov. Široké okolí obtěžuje světelným smogem nepřetržitě celý den a podle údajů billboardů odvádí denně pozornost od 

řízení u 130 000 řidičů. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím největším je odstranění billboardů z ochranného 

pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich konec nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně 

zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost 

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

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

vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes 

více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s vyčištěním okolí silnic od 

vizuálního smogu uspěl. O totéž se nyní snaží v případě LED billboardů. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci, jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/arcibiskupstvi-opet-inzeruje-na-nelegalnich-led-billboardech-2/


  

Přehled zpráv  469 

181. Od dnešního dne už není přimíchávání biopaliv povinné, řepky v 

naftě však neubude 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 1. 6. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 57 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-dnes-schvalil-pokrytecky-

zakon-2/ 

Dnes začala platit novela zákona o ochraně ovzduší, která byla prezentována jako konec přimíchávání biopaliv. Ten však 

nepřijde. Přimíchávat se bude dál a ke zlevnění nafty ani benzínu nedojde. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává. 

Oceňte Kverulantovu vytrvalou kampaň proti biopalivům alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž Ateo a Kverulant 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal 

je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně 

zastavena je opět v nedohlednu. 

fotokoláž: Kverulant.org 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Přestože se Kverulant o problematiku biopaliv intenzivně zabývá už celé roky ani jedou neslyšel, že by si Fialova vláda nechala 

vypracovat analýzu dané problematiky. Kdyby tak učinila, pravděpodobně by zjistila, že v minulosti v některých měsících líh 

přimíchávaný do benzínu, toto palivo, byť velmi málo, ale přece jen zlevňoval. Přesto vláda stopku biopalivům prezentovala 

jako jeden z kroků proti zdražování pohonných hmot. Přitom jen dva dny před tím uvedl jeden z ministrů této vlády, že 

cenových analýz plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO 2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

https://www.kverulant.org/article/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-dnes-schvalil-pokrytecky-zakon-2/
https://www.kverulant.org/article/konec-primichavani-biopaliv-nebude-senat-dnes-schvalil-pokrytecky-zakon-2/
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Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Kverulant 

upozornil všechny senátory. Ti přesto v polovině května zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dnešní zkouška sirén vám především měla připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta za to, že bojuje proti 

věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i 

tuto zabezpečenou darovací bránu. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu jakkoliv malým, za to však 

pravidelným, měsíčním příspěvkem v jeho boji proti nenažraným úředníkům a věrolomným politikům. 

Kverulant je financován pouze z darů fyzických a soukromých právnických osob. Kverulant programově odmítá dary z 

veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran. Protože pokud je nezisková společnost financována převážně z veřejných 

rozpočtů, o kterých rozhodují politici, bude jen těžko nezávislá. Spíš se stává součástí establishmentu a věnuje se 

problematice, která zajímá spíše politiky nebo grantové úředníky než veřejnost. Kverulantovo úsilí o lepší správu veřejných 

věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1 230 laskavých žen a velkorysých mužů. Kverulantovými přispěvateli jsou i 

desítky středních a malých českých firem, kteří si uvědomují, že stát a politiky je třeba neustále kontrolovat. 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. A dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren-nova-leden-2022-2/
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Všeobecné fakultní nemocnici /VFN/ 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 

zveřejňujeme. Podpořte Kverulantův boj proti rozkrádání veřejných prostředků alespoň malým darem. 

foto Dominik Karch (Pixabay) 

Tomáš Grus má problém: stojí v bílém plášti nad rybou a nemá, čím by do ní říz. Nejde o scénku z nemocniční kantýny, ale o 

potíž badatelskou. Je rok 2015 a doktor Grus vede výzkumný projekt č. NV15-27941A, ve kterém jde o využití rybího 

kolagenu. Kromě Všeobecné fakultní nemocnice /VFN/, pro kterou Grus pracuje jako primář II. chirurgické kliniky 

kardiovaskulární chirurgie, se na výzkumu podílejí také experti strojní fakulty Českého vysokého učení technického a 

výzkumníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Když tento vědecký projekt k 31. prosinci 2018 skončil, vyúčtovali vědci státní agentuře TAČR celkem 15 713 000 Kč. Agentura 

náklady výzkumu obratem proplatila. Z toho 550 000 Kč přišlo do firem kamarádů pana Gruse, manželů Holubových. Ti přijaté 

prostředky, pocházející z veřejných zdrojů, podle všeho použili na rozjezd své nové soukromé firmy TGM Help s.r.o., zaměřené 

na 3D tisk zubních implantátů. 

Problém doktora Gruse spočíval v tom, že mu jeho vlastní klinika nechtěla půjčovat mikrochirurgické nástroje. Alespoň to 

tvrdil poručíkovi hospodářské kriminálky Tomáši Dittrichovi. Nástroje jsou prý velmi nákladné, v nemocnici jich proto není 

nazbyt a půjčování by údajně komplikovalo provoz kliniky. Proto se primář Grus a jeho nadřízený, náměstek Bříza, dohodli, že 

si tyto (drahé) a speciální nástroje pronajmou. A to od soukromých firem Holubových, které – „shodou náhod“ – poslaly 

nabídku. 

V této souvislosti je nesmírně zajímavé, že ony vzácné, od soukromých společností zapůjčené předměty, nebyly při předávání 

do pronájmu (ani po jeho skončení) nikde a nijak evidovány. Neudělal to ani nájemce a kupodivu ani jejich majitel-

pronajímatel, který je navíc po skončení pronájmu věnoval vědcům, jmenovitě svému kamarádovi Tomáši Grusovi. „Žádný 

protokol o předání nebo darovací smlouvu jsme nesepsali, jednalo se o ústní dohodu,“ řekl Holub Policii. 

Když zmiňované nástroje chtěli vyšetřovatelé 12. května 2022 vidět, předvedli jim doktoři pouhých 25 kusů nástrojů, kdy podle 

primáře Gruse: „Žádný z nich nepocházel z běžného nemocničního inventáře.“ Zbytek z inventáře, s údajnou celkovou 

pořizovací cenou přes 1 500 000 Kč (!), prý vědci rozdali nebo vyhodili. Tím jsme ale maličko předběhli. 

Už jsme popsali trápení, jaké měl na přelomu let 2015/2016 doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., s nedostatkem nástrojů. Naštěstí 

už tehdy měl (a dodnes jistě má) dobrého kamaráda Jaromíra Holuba. Jak také vyplynulo z policejního protokolu, znají se tito 

zejména přes manželky. Když se zámečník a elektromontér Jaromír Holub od kamaráda Tomáše Gruse o potížích s nástroji 

dozvěděl, neváhal ani vteřinu, sednul k počítači a na „specializovaných“ serverech, jakými jsou Aukro, Bazoš a Sbazar utratil 

přes 1 500 000 Kč za chirurgické mikronástroje. V nouzi poznáš přítele! 

Jaromír Holub jednal tak rychle a pohotově, že se bohužel na žádném inzertním portálu nestihl registrovat uživatelským 

účtem. Prostě vzal telefon a volal na čísla těch, kteří mikrochirurgické nástroje nabízejí. Zpětně se tak – jaké překvapení – jeho 

nákupy nedají nijak validovat. Jak pan Holub řekl policii, komu volal, si už nepamatuje. A že nástroje, za které utratil přes 1 500 

https://www.kverulant.org/article/tunel-pres-chirurgicke-nastroje-aneb-pohled-do-stavnateho-policejniho-spisu-2/
https://www.kverulant.org/article/tunel-pres-chirurgicke-nastroje-aneb-pohled-do-stavnateho-policejniho-spisu-2/
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000 Kč, zapomněl evidovat ve firmě, která pak inkasovala nájemné? „Jestli je to v rozporu s daňovým řádem, neví,“ 

zaznamenal poručík Dittrich podnikatelovu odpověď. 

Jaké velké štěstí Holub při nakupovaní za 1 500 000 Kč měl, dokládá i to, že v době psaní těchto řádků není na inzertních 

serverech s použitým zbožím žádný vhodný inzerát. Buď pan Holub všechny nástroje vykoupil, nebo si to vymyslel, protože se 

na takových portálech tento typ zboží nevyskytuje. Sadu mikrochirurgických nástrojů nabízí aktuálně třeba Aliexpress, a to cca 

za 3000 Kč. 

Pozoruhodné jsou i časové souvislosti, zejména v případě soukromé firmy Jaromírovy manželky Taťány. Svou společnost TGM 

Help s.r.o. založila 11. srpna 2016. Hned poté se její společnosti s velkorysým základním kapitálem 1 Kč podařil byznysový 

majstrštyk: vyhrát výběrové řízení a hned k 1. září 2016 uzavřít smlouvu se zdravotnickým molochem VFN. Podle čísel faktur 

(1202016 a pak 201701001 a 201801001) se dá dovodit, že kromě pronájmu nástrojů pro VFN už TGM Help tolik štěstí s 

nabídkou svých služeb neměla, když nefakturovala. 

Zatímco v květnu 2021, kdy se Kverulant kauze věnoval poprvé, bylo možné firmu TGM Help označit za spící schránku, kdy 

například neměla ani svůj web, v současnosti už se firma prezentuje technologiemi pro pokročilý 3D tisk, nabízejíc například 

výrobu zubních protéz. Prostředky, které přitekly z veřejných zdrojů, se zřejmě podařilo využít právě k nákupu drahých 

technologií. A díky nim mohou mít Holubovi zas o kousek vyšší příjmy a lepší život. 

Samotný policejní spis není veselým čtením. Když odhlédneme od směšných argumentů Jaromíra Holuba a komického popisu 

situace Tomáše Gruse, zmiňují vyšetřovatelé například to, že správci grantu – tedy Ministerstvu zdravotnictví – chodila 

upozornění na nekalé praktiky už v samotné době trvání grantu. Ministerstvo sice poslalo kontrolu, jenže Emil Žentek z 

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, svou návštěvu předem ohlásil a navíc se spokojil pouze s kontrolou účetních dokladů. 

Drahé propůjčené nástroje ho zajímaly jen soukromě. Právě s liknavým a neodborným přístupem správce grantu zřejmě 

Tomáš Grus a jeho kamarádi při konstrukci svého tunelu počítali. 

Závěrem svého poměrně obsáhlého policejního spisu poručík Dittrich konstatuje: „Policejní orgán si vyžádal veškeré 

informace k bankovnímu účtu Tomáš Gruse, ze kterých nevyplývá, že by tento obdržel nějaké plnění od uvedených 

společností nebo manželů Holubových.“ S ohledem na to došel policejní orgán k tomu, že o dotační podvod nešlo, a věc 

odložil. 

Jako houska na krámě se nabízí hypotéza, že nemocnice všechny vysoce specializované nástroje v ceně cca 1,8 milionu korun 

už dávno měla a od Holubových si je pronajala naoko proto, aby ukradla část peněz z grantu. Policejnímu orgánu se to však 

přes poměrně kvalitní práci nepodařilo prokázat. Kverulant s lítostí konstatuje, že se mu to snad ani podařit nemohlo. Prvním 

důvodem je to, že papaláši z VFN spolu drží basu, a druhým pak, že poskytovatel dotace svým lemplovstvím tunelování 

veřejných peněz umožnil, ale odmítá to přiznat. 

Ještě předtím, než se Kverulant se svými zjištěními obrátil na poskytovatele dotace TAČR a policii, oslovil e-mailem nového 

ředitele VFN. Chtěl věřit, že i jemu bude připadat minimálně divné, že si jím řízená, jedna z největších tuzemských nemocnic 

musí pronajímat chirurgické nástroje od elektromontážní a spící firmy, kdy obě jsou navíc vlastněné Holubovými. Po urgenci a 

téměř tříměsíčním čekání jsme se ale od profesora MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, nedozvěděli nic o nařízeném auditu. K 

našemu překvapení se spokojil s konstatováním, že na tomto případu nic podezřelého nevidí. 

Kverulant považuje rozkrádání veřejných prostředků za rakovinu moderní společnosti. Proto ze všech sil pracuje na tom, aby 

zhoubné bujení tohoto nádoru zastavil. A protože chce principiálně předcházet i případným tlakům spojeným s dotační 

politikou, prosí o příspěvky výhradně soukromé nebo firemní dárce. Budeme vděční, pokud i vy podpoříte naši práci jakkoliv 

malým darem za to však pravidelným darem. 

Za kverulantův tým Petr Kološ 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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184. Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní 37 

nemovitostí. Šance, že se veřejnost dozví, zda je mezi nimi i hotelový 

komplex na Kanárských ostrovech, se nyní zvýšila 
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Kverulant se z důvěryhodného zdroje dozvěděl, že Radomír Daňhel si za svého předchozího působení ve státním podniku 

Letecké opravny Malešice „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Proto Kverulant požádal Ministerstvo 

spravedlnosti o nahlédnutí do Daňhelových majetkových přiznání. Dozvěděl se, že Daňhel vlastní 37 nemovitostí, ale zda mezi 

nimi je i hotelový rezort mu ministerstvo neprozradilo. Zákon o majetkových přiznáních politiků mu to neukládá. To by se nyní 

mohlo změnit. Pro nahlédnutí do registru bude stačit individuální žádost. Předpokládá to novela zákona o střetu zájmů, 

kterou ve středu schválila sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň 

malým darem. 

Ohasis Boutique Suites, foto Tripadvisor 

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Na začátku roku Blažek svým 

staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním už na stejném ministerstvu spolupracoval v letech 2012-

2013. Kverulant nového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti 

opoziční smlouvy. Navíc se 

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší 

seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský 

titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný 

asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve 

spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta 

jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu. 

Radomír Daňhel byl také obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM). Za tento podnik 

podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 

miliardy korun. Právě v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového 

komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu údajně patří se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. 

San Fracisko 15, 50 38650 Arona, Santa Cruz deTenerife. Komplex údajně nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí. 

Kverulant ve snaze potvrdit Daňhelovo vlastnictví hotelového komplexu požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlídnutí do 

jeho všech majetkových přiznání. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetková 

přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani 

to, jak jsou velké se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního 

oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici částečně limitován, neboť podle 

§ 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), 

se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v 

rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. 

https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-37-nemovitosti-je-mezi-nimi-i-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-3/
https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-37-nemovitosti-je-mezi-nimi-i-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-3/
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Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další)“ 

Majetková přiznání umožňují veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožnuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje. Nyní se zdá, že přijde náprava a 

pro nahlédnutí do registru s majetkovými oznámeními politiků bude stačit individuální žádost. Předpokládá to novela zákona 

o střetu zájmů, kterou po dohodě koalice a opozice ve středu schválila sněmovna zrychleně už v prvním čtení. 

Předloha reaguje na předloňský verdikt Ústavního soudu a například také omezuje okruh obecních politiků spadajících pod 

zákon o střetu zájmů. Nyní zamíří k posouzení do Senátu. 

Ústavní soud zrušil před dvěma lety volné nahlížení do centrálního registru pro porušení práva politiků na soukromí. V 

souvislosti s přístupem do registru na základě individuální žádosti nynější předloha upravuje také identifikaci žadatele. Zákon 

o střetu zájmů, a tím i povinnost podávat přiznání, se přestane vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na 

neplacené místostarosty nejmenších obcí. Dosavadní data o nich z registru zmizí. Novela by rovněž omezila také nakládání s 

údaji uvedenými v majetkových oznámeních. 

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým 

kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc, jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Arcibiskup Jan Graubner v Praze střídá kardinála Dominika Duku. 

Dosavadní moravský metropolita Jan Graubner střídá v čele pražské arcidiecéze kardinála Dominika Duku. V rozhovoru pro 

Seznam Zprávy odmítá vnitřní spory uvnitř arcibiskupství. 

Čekají pražské arcibiskupství po příchodu Jana Graubnera personální změny? Dosavadní hlava olomoucké arcidiecéze, která 

na postu primase českého střídá kardinála Dominika Duku, se chce nejdřív seznámit s kolegy. „Pak se rozhodnu,“ říká v 

rozhovoru pro Seznam Zprávy, který vznikl korespondenčně. 

Čtyřiasedmdesátiletý Graubner, který je považován za zastánce konzervativních přístupů, ale sám by se tak neoznačil, je při 

nástupu na pražský stolec mírně limitovaný věkem. Podle oficiálních církevních zvyklostí mu zbývá rok do povinného podání 

rezignace na pozici arcibiskupa. Přesto prý vyhověl přímé žádosti od papeže Františka. 

Na Arcibiskupství pražském čeká na vysokého církevního hodnostáře řada úkolů. Hlasitě se mluví o personálních sporech 

uvnitř arcibiskupství. Dominik Duka na pozici několik let přesluhoval, jeho chráněnci – výkonný ředitel arcibiskupství Antonín 

Juriga a jeho sekretářka Linda Dolečková – se s částí kolegů rozkmotřili. 

Byl za tím mimo jiné kontroverzní převod pozemků (viz infobox na konci článku), Juriga má navíc u části podřízených pověst 

autoritativního šéfa a rozešel se i s někdejšími příznivci. Nový pražský arcibiskup takové interpretace odmítá. „Co jsou pro 

někoho vnitřní spory, může jiný vidět jako tvůrčí napětí,“ míní. 

Někteří komentátoři o vás mluví jako o krizovém manažerovi na omezenou dobu. Jak vnímáte vaši roli v čele pražského 

arcibiskupství? 

Když nastupoval do úřadu papež František, byl ještě o dva roky starší. A manažeři se hledají v jiných oborech. V církvi se tomu 

říká pastýř, který sice taky vede společenství, ale nemůže to dělat podle svých představ, protože vlastním pastýřem církve je 

Kristus, kterému se učíme společně naslouchat, kterým se necháme vést. Že to není na dlouho, je jasné. 

Máte tedy nějaký výhled, jak dlouho byste chtěl na nové pozici zůstat? 

Já se na novou pozici nehlásil, ba upozornil jsem na svůj věk. Když mi ale pan prefekt kongregace pro biskupy řekl, že papež 

František by byl rád, kdybych to přijal, řekl jsem ano. A nebudu mít problém skončit kdykoliv. 

Když se o vás před lety uvažovalo jako o nástupci Miloslava Vlka, řekl jste, že jste na Moravě spokojený a je podle vás lepší 

kandidát z Čech. Proč jste změnil názor? 

Tehdy se mě ptali jen novináři, teď papež. Názor jsem nezměnil a na Moravě jsem stále spokojený, ale jak jsem řekl, není to 

moje volba, nýbrž poslušnost, kterou jsem kdysi slíbil a nemám důvod slib neplnit. 

„Nechci dělat velkolepé plány“ 

Co budete považovat za nejdůležitější úkoly v nové roli? 

Nechci dělat velkolepé plány, ale chci se soustředit na normální život církve zdola, na křesťanský život v rodinách a ve 

farnostech. A pak být pozorný k tomu, co ukáže Pán. 

Jestli se v této oblasti něco podaří, ponese to dlouhodobě plody, protože radost z Boha a zkušenost s mocí a silou Božího 

slova i společenství s Ježíšem uprostřed připraví novou generaci Kristových svědků a nositelů křesťanského života. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-novy-prazsky-arcibiskup-pozadal-me-papez-ze-to-neni-na-dlouho-je-jasne-204717
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Mluví se o tom, že pražskou arcidiecézi sžírají vnitřní spory. Co uděláte pro to, aby se situace zklidnila? 

Myslím, že přeháníte. Co jsou pro někoho vnitřní spory, může jiný vidět jako tvůrčí napětí. To nemusí být vždycky příjemné, ale 

je lepší než pasivita a nezájem. Na druhou stranu i my jsme součástí společnosti, která je stále více rozdělená. 

Současná kultura se vyznačuje individualitou, vyhraněností, extrémy a nedůvěrou. Stačí si všimnout dezinformací, s jakou 

oblibou jsou přijímány. 

Pokud spory nevnímáte, jak spravit „vnější obraz“, tedy aby se arcidiecéze lépe prezentovala navenek? 

Promiňte, ale pro mě je důležitější, jak to vidí Bůh, než co říkají lidé. Jaká je skutečnost, ne jak to vypadá navenek. Nemíním 

platit reklamu, ale chci usilovat o společný život podle evangelia a věřím, že to ponese dobré plody, z kterých budou mít 

užitek i lidé mimo církev. 

Plánujete nějaké personální změny? Zůstane ve funkci výkonný ředitel Arcibiskupství pražského Antonín Juriga? 

Na začátku potvrdím v úřadě všechny a nejprve musím lidi poznat. Pak se rozhodnu. 

„Z Charity mám radost“ 

Zasloužil jste se o vybudování sítě charit. Máte v tomto ohledu nějaké další plány? 

Ano, z Charity mám radost, protože se opravdu rozrostla a dělá dobrou službu mnohým. Už delší dobu pracujeme na síti 

dobrovolných spolupracovníků, počínaje koledníky při Tříkrálové sbírce. 

V době, kdy všechno přepočítáváme na peníze, považuji za důležité podporovat obecné dobrovolnictví. To charitní je jen malá 

část. V Charitě nám nejde jen o dobrý podnik v oblasti sociálních služeb, ale o širokou rodinu lidí, kteří nehledí přednostně na 

sebe, ale na dobro potřebných. 

Pro věřící je služba lásky projevem jejich víry, protože Ježíš nás vede k lásce, která slouží, která miluje dokonce i nepřátele. 

Taková konkrétní a praktická láska není pak jen projevem sympatie či soucitu, ale přítomnosti Boha, který je Láska. 

Mám radost z toho, že s námi pracuje i mnoho lidí, kteří se nepovažují za věřící a přece chtějí sloužit s láskou. Tak v sobě nosí 

Boha – Lásku, aniž ho znají, a dokonce ho přinášejí k potřebným, když je milují. 

Také v Česku se řešily případy zneužívání ministrantů, což na církev vrhalo negativní světlo. Jak má podle vás vedení diecézí v 

takových situacích postupovat? 

Zneužívání je obrovská bolest, i kdyby šlo o jediný případ. A mimo církev je jich bohužel ještě daleko víc. 

My dnes máme pravidla, na nichž nepracovali jen duchovní, ale i policie, státní zastupitelství i psychologové a jdeme důsledně 

podle nich. Ovšem na ochranu dětí je potřeba udělat daleko víc, přinejmenším zastavit pornografii a pozvednout úroveň 

obecné zábavy. 

Olomoucké arcibiskupství bylo podvedeno společností Arca Capital. Nemrzí vás, že musíte dosavadní arcidiecézi opustit, aniž 

by byl tento problém dořešený? 

To víte, že mrzí. Každá chyba mrzí. Problém se bude řešit asi hodně dlouho, takže dnes nemohu vyjádřit velikost škody, ale 

hned jsme vyvodili personální důsledky a spolu s řadou odborníků vypracovali pravidla investování a rozšířili kontrolní orgány. 

Převod pozemků 

Server Kverulant.org v květnu 2021 zveřejnil článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o celkové rozloze 

přes 30 tisíc metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku církve vyvedeny a převedeny na 

Arietinum, nově založenou nadaci kardinála Dominika Duky, v jejíž správní radě sedí výkonný ředitel Arcibiskupství pražského 

Antonín Juriga a jeho sekretářka Linda Dolečková . 

Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů. „Dukova 

nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central 

Groupu dostat byty,“ napsal s odkazem na směnnou smlouvu. 

Arcibiskupství označilo text za lživý a kvůli tomu se se spolkem soudilo. Neúspěšně. Odvolací soud dal za pravdu Kverulantovi. 

Autor: Tomáš Svoboda 
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186. Za Babiše bylo Babišovi líp. Agrofert závisí na ruském plynu - 
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Možná je to záležitost pro psychologa. Nynější marketingové heslo ANO „Za Babiše bylo líp“ může být totiž ve skutečnosti 

projevem hlubin nitra Andreje Babiše. Nostalgií po době, kdy jím založený Agrofert šlapal, on byl u moci a nic moc mu 

nehrozilo. Nyní se však potýká s řadou problémů. Soud, hrozba ztráty dotací – a také válka na Ukrajině. Nejziskovější část 

byznysu Agrofertu totiž stojí a padá na dostupném a levném plynu z Ruska. Tento strategický aspekt a slabé místo podnikání 

expremiéra vyšly plně najevo až s ruskou invazí na Ukrajinu. 

Andrej Babiš má při svých cestách obytným vozem před začátkem prezidentské kampaně o čem přemýšlet. Výsledek loňských 

sněmovních voleb, v nichž jeho strana skončila druhá a ztratila vládu, se s odstupem času ukazuje jako bolestivější, než se 

zpočátku mohlo zdát. 

Tedy – ukazuje se bolestivější pro jím založené podnikání a pro něj osobně. 

Nostalgicky laděné heslo z billboardů „Za Babiše bylo líp“, kterými jeho marketingový tým polepil zemi i jeho kancelář na 

kolech jen několik měsíců po prohraných volbách, v jeho konkrétním případě nelže: Babišovi bylo skutečně za Babiše mnohem 

líp. 

Volební prohra v nejdůležitějších volbách jako by uvolnila řadu sporných věcí a řízení, která se v době, kdy byl premiérem, 

táhla nebo zamrzla úplně. Na Andreje Babiše se toho teď řítí hodně. Státní zástupce po letech zkoumání nakonec došel k 

názoru, že na případu Farmy Čapí hnízdo může něco nekalého být, a bývalého premiéra obžaloval v březnu z dotačního 

podvodu. Může se tak stát, že Babiš bude muset občas od volební kampaně a cest po zemi odbočit k trestnímu soudu. Do 

prázdnin by také měli vyšetřovatelé rozseknout související kauzu stovek milionů vykázaných za reklamu na Čapím hnízdě 

firmami z Babišova holdingu. Bylo to v pořádku, anebo mohlo jít o odklánění peněz a daňový únik? A konečně se přiblížil i 

verdikt v otázce, zda neexistovalo víc „Čapích hnízd“, tedy případů, kdy obří holding mohl získat peníze na dotacích určené jen 

pro malé podniky. 

Kromě justičních záležitostí má po Babišově odchodu z vlády potíže i jím založený Agrofert. Visí nad ním reálná hrozba, že 

bude muset vracet desítky milionů dotace. Smráká se i nad výhodným byznysem holdingu – povinným přimícháváním řepky a 

biolihu do pohonných hmot. Nová vláda též mění dotační podmínky v zemědělství tak, aby zvýhodňovaly malé farmáře, nikoli 

velké agrokomplexy, kam patří Agrofert. 

A konečně kabinet a Piráti v něm chtějí prosadit zpřísnění zákona o střetu zájmů. Vrcholným politikům by například zakázal 

vlastnit média; Babiše by tato změna zřejmě donutila prodat celou mediální divizi holdingu, tedy zpravodajské weby a noviny, 

časopisy a rádia. Při rychlém postupu parlamentem by k tomu mohlo dojít ještě před prezidentskými volbami. První pokus o 

úpravu zákona zablokovali v květnu poslanci ANO, když vydrželi u sněmovního pultíku stát a mluvit celou noc a neumožnili 

tím změnu zákona projednat. 

Avšak ztráta vlády a politického vlivu na dění na úřadech a na změny zákonů je jen jedním z problémů, jimž nyní Andrej Babiš 

čelí. Tím druhým je ohrožení jeho třicet let budovaného byznysového impéria v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Nejziskovější část byznysu Agrofertu stojí a padá na dostupném a levném plynu z Ruska: tento strategický aspekt a slabé 

místo podnikání bývalého českého premiéra vyšly plně najevo až s ruskou invazí na Ukrajinu. Putinův režim začal s 

odpojováním nepohodlných států odmítajících přistoupit na jeho pravidla a v Evropě se začalo vážně pracovat na tom, jak 

spotřebu ruského zemního plynu rychle snížit nebo se odstřihnout úplně. V případě Agrofertu by to ovšem byl jen těžko 

řešitelný problém, protože historicky patří mezi vůbec největší odběratele v rámci střední Evropy. 

Zemní plyn je pro holding klíčovou surovinou pro výrobu komodit, na něž před léty Andrej Babiš vsadil největší balík peněz. 

Jde o čpavek a močovinu, z nichž se dál vyrábějí průmyslová hnojiva anebo AdBlue, roztok přidávaný do novějších naftových 

https://reportermagazin.cz/a/p9Nfz/za-babise-bylo-babisovi-lip-agrofert-zavisi-na-ruskem-plynu


  

Přehled zpráv  479 

motorů. Dvě jeho největší továrny na hnojiva dohromady spotřebují až ke dvěma miliardám metrů krychlových zemního plynu 

ročně a fakticky jsou závislé na jeho nepřerušovaném toku z Ruska. 

I pro velké podnikatele jde o těžko představitelné množství. Menší ze dvou holdingových továren na čpavek, Duslo Šala, ležící 

několik desítek kilometrů východně od Bratislavy, je vůbec největším spotřebitelem zemního plynu na Slovensku. Na výrobu 

čpavku a hnojiv potřebuje v průměru 1,5 milionu kubíků denně, tedy přes půl miliardy metrů krychlových ročně. To je více než 

deset procent celkové spotřeby na Slovensku, kam proudí přes osmdesát procent plynu z Ruska. Podle ředitele Dusla je 

takové množství plynu v dohledné době nenahraditelné. Nelze ho prý nahradit ani dovozem zkapalněného plynu, LNG 

tankery, ani připojením místních bioplynek do sítě a jejich úpravou na výrobu biometanu. „Buď zemní plyn v takovém objemu 

a kvalitě budeme mít, nebo bychom museli továrnu řízeně odstavit,“ uvedl šéf továrny Petr Bláha v televizi TA3 v půlce března, 

kdy se na Slovensku a v dalších zemích začalo vážně diskutovat o tom, kdy a za jakých podmínek je možné odpoutat se od 

ruské ropy a plynu. 

Ještě větší množství polyká továrna na Labi asi šedesát kilometrů severně od Lipska. Továrna SKW Piesteritz je největším 

výrobcem čpavku v Německu a se spotřebou zemního plynu mezi 1,2 až 1,4 miliardy kubíků je dvakrát větší než ta slovenská. I 

na osmdesátimilionové Německo je to otesánek konzumující skoro 1,5 procenta celkové spotřeby v zemi. V bývalém 

východním Německu je Babišova továrna na čpavek a hnojiva vůbec největším konzumentem plynu, jenž podle místních 

údajů teče z velké části z Ruska. 

Napojení na Rusko je z velké části dědictvím z dob socialismu, kdy byl – aspoň podle tehdejší oficiální politické linie – 

Sovětský svaz osvoboditelem a přítelem svých satelitů ve střední Evropě. Duslo Šala bylo dokonce první továrnou v 

Československu, jež se v polovině šedesátých let připojila k nově postavenému sovětskému plynovodu s názvem „Bratrství“. O 

dekádu později doputovaly z východu ještě větší roury a nový plynovod Transgas zamířil přes Československo do západního a 

tehdejší východního Německa, tedy i k branám továrny v Piesteritzu. Z východu začala proudit levná ropa a plyn, opačným 

směrem putovaly stroje a spotřební zboží, které neuměl Sovětský svaz vyrobit. 

Andrej Babiš tyto továrny a toky znal velmi dobře. Před revolucí pracoval jako obchodník se surovinami na výrobu hnojiv v 

podniku zahraničního obchodu Petrimex, s diplomatickým pasem a závazkem spolupracovat s komunistickou tajnou policií 

(Babiš se už léta u mnoha soudů v zásadě neúspěšně brání, že byl do registru svazků StB zapsán neprávem – další líčení se má 

konat v půlce června u Krajského soudu v Bratislavě). 

Když komunistická policie a celý režim skončily, byla továrna na hnojiva, tedy severočeská Lovochemie, prvním velkým 

podnikem, který Babiš za podivuhodných okolností ovládl. Na začátku nepotřeboval vlastnit ani kousek této fabriky. Stačilo, že 

na počátku devadesátých let získal exkluzivní smlouvy na dodávky surovin a prodej hnojiv z Lovosic. Ve svém životopise z 

roku 2011 sám lakonicky popsal privatizaci Lovochemie jako „jedinou problematickou kauzu v historii Agrofertu“. 

Následovalo ovládnutí prvních podniků zemědělského zásobování a nákupu, jejich skladů a distribuční sítě. Ovládnutí česko-

slovenského zemědělství a agrochemie, dvou hlavních oborů, na nichž Babiš vyrostl jako miliardář, zpečetil okolo roku 2006. 

Tehdy se mu podařilo převzít zmíněné továrny na čpavek a močovinu, slovenské Duslo i německý Piesteritz. Z firem tehdy ne 

úplně přátelským způsobem vytlačil své bývalé společníky ze Slovenska a Švýcarska, kteří mu od devadesátých let pomáhali 

ovládnout obchod s hnojivy. 

Výhodou slovenské a německé továrny bylo, že stály na plynovodech z Ruska, a měly tedy přístup k základní surovině pro 

výrobu čpavku a dusíkatých hnojiv. Andrej Babiš sázku na levný zemní plyn z Ruska ještě znásobil, a to i s podporou veřejných 

peněz. Agrofert výrobu hnojiv za desítky miliard modernizoval a rozšířil. Rozhodnutí o nové výrobně čpavku v Duslu Šala za 

více než osm miliard korun bylo poslední obří investicí, kterou veřejně komentoval nejen jako majitel, ale v roce 2013 ještě 

jako výkonný šéf holdingu. O rok později vyšlo najevo, že slovenská vláda Roberta Fica poskytne na tuto investici daňové 

úlevy ve výši až 1,6 miliardy korun. 

Byznysová sázka na čpavek uprostřed Evropy Babišovi dlouho vycházela. Zemního plynu z Ruska byl dostatek, a hlavně byl po 

většinu času poměrně levný. Výroba hnojiv a agrochemie se podílela na tržbách celého holdingu Agrofert necelou pětinou, 

ziskem však přispívala do firemní kasy až z poloviny. Profit z čpavkárny v Německu byl v dobrých letech tak vysoký, že na nich 

Babiš před deseti lety založil koupi velkých německých pekáren Lieken. Tato investice, zdá se, však dosud moc nevychází. Co 

na hnojivech továrna Piesteritz v posledních letech vydělávala, německá velkopekárna účetně prodělávala – vyplývá z 

výročních zpráv Agrofertu. 

První varování, že nejde o finanční perpetuum mobile, přišlo před čtyřmi lety. Tehdy nečekaně poskočily ceny plynu, z 

dnešního pohledu však velmi mírně, a Babišovy továrny na hnojiva skončily poprvé za mnoho let v hluboké ztrátě. Cena 

zemního plynu je při výrobě průmyslových hnojiv naprosto zásadním nákladem. Zjednodušeně napsáno, při výrobě čpavku 

jde o míchání vodíku ze zemního plynu s dusíkem získávaným ze vzduchu, a to za obrovské spotřeby elektřiny a vody – z Labe 

v Německu a z řeky Váh na Slovensku. 
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Když plyn zdraží, rychle stoupne i výrobní cena čpavku a vyráběných hnojiv. Pokud však zároveň nestoupnou ceny 

zemědělských plodin, jako jsou pšenice nebo řepka, farmáři nákupy dražších umělých živin odloží nebo sníží, a továrny na 

hnojiva prodělají velké peníze. 

Přesně k tomu se schylovalo loni na podzim. Ceny energií a speciálně plynu vyskočily na dříve nevídané hodnoty kvůli oživení 

ekonomik po covidu, růstu cen emisních povolenek a také chování Ruska, které – jak je nyní zřejmé – se už chystalo na vpád 

na Ukrajinu. Ruský Gazprom již loni začal škrtit dodávky zemního plynu do zásobníků v Evropě. 

Největší výrobci hnojiv včetně Agrofertu na loňský cenový šok reagovali bezprecedentním způsobem. Výrobu hnojiv téměř 

unisono omezili. Petr Cingr, ředitel továrny v Piesteritzu a šéf celé agrochemické části Agrofert, snížení výroby na Slovensku a 

v Německu vysvětloval tím, že ceny plynu překročily všechny ekonomické hranice. V Německu apeloval na tamní politiky, aby 

něco dělali s vysokými cenami energií a povolenek, jinak se výroba v největší továrně na čpavek a hnojiva zastaví úplně. Není 

asi úplnou náhodou, že Andrej Babiš ještě jako premiér začal ve svém „boji proti drahotě“ na pomoc obyčejným lidem 

prosazovat v Evropě zavedení stropů na ceny energií a emisních povolenek. 

Zbyněk Průša, který se před lety stal oficiálním šéfem holdingu, ve firemním magazínu uvedl, že loňský rok řadí „mezi 

nejnáročnější léta Agrofertu“. Hlavně kvůli doznívajícímu covidu, drahým energiím a skokovému nárůstu cen plynu, kvůli 

němuž musely továrny na hnojiva omezit výrobu. Naopak firmě údajně pomohly vyšší prodeje a ceny zemědělských komodit, 

biopaliv a dřeva. Jak se to vše podepsalo na hospodaření Agrofertu, nechtěl mluvčí skupiny Pavel Heřmanský koncem května 

komentovat s tím, že celkové výsledky za loňský rok teprve zveřejní. 

Výrobci prudce zdražili hnojiva už loni v druhé půlce roku, ale teprve nyní se to projevuje ve vyšších cenách potravin. U ledků, 

nejběžnějších dusíkatých hnojiv, která jsou doménou Agrofertu, stoupla cena trojnásobně z pěti na patnáct až sedmnáct tisíc 

za tunu. „Když jsem loni dal za dusíkatá hnojiva milion, letos by to byly tři nebo čtyři,“ říká Jan Staněk, který hospodaří na 360 

hektarech v okolí Temelína. „To znamená obrovský nárůst peněz, které potřebujete sehnat. Banky se k tomu zatím staví 

vstřícně, ale loni byl provozní úvěr za tři procenta, dnes je za devět za deset,“ vysvětluje Jan Staněk, který je zároveň 

místopředsedou Asociace soukromého zemědělství. 

Paradoxně jen kvůli útoku Ruska na Ukrajinu mělo smysl koupit i několikanásobně dražší hnojiva. Rusové totiž zablokovali 

ukrajinské přístavy a kvůli obavám, že se sklizeň z Ukrajiny nedostane do zemí Blízkého východu a Afriky, stouply ceny 

zemědělských komodit na burzách. Pro domácí farmáře nejdůležitější pšenice a řepka najednou stály dvojnásobek toho, co v 

předchozích letech. Zatímco letos to zemědělcům pravděpodobně ekonomicky vyjde, co se bude dít na podzim a příští rok, to 

si Jan Staněk vůbec netroufá tipovat. „Zemědělství je každý rok adrenalin a nejistota, ale teď opravdu nevím,“ vysvětluje. 

Začátkem července se Česko stane předsednickou zemí Rady EU a vicepremiér české vlády Marian Jurečka by chtěl, aby se 

budoucnost výroby a dovozu hnojiv do Evropy řešila jako strategická věc. „Pokud máme dál produkovat potraviny v množství 

a za ceny, na jaké byli lidé zvyklí, bez minerálních hnojiv se neobejdeme,“ vysvětlil Jurečka v nedávném rozhovoru s 

magazínem Reportér. Rusko a Bělorusko jsou producenty řady klíčových surovin pro jejich výrobu a mohou se podle Jurečky 

pokusit Evropu ještě více zmáčknout. Situaci v Česku zhoršuje i to, že na trhu s hnojivy údajně chybí „vyvážené a férové 

prostředí“. 

„Pozice Agrofertu je v tom extrémně silná. Pokud se rozhodne několik měsíců nevyrábět hnojiva, byť by to bylo kvůli drahému 

plynu, dramaticky rychle roste jejich cena. Agrofert je klíčovým hybatelem cen hnojiv na trhu v České republice,“ uvedl Marian 

Jurečka, dříve farmář a ministr zemědělství. 

Pro lidi, kteří o hnojivech a zemědělství nevědí vůbec nic, lze případný výpadek přirovnat k citelnému dopadu, jaký měl 

nedostatek roztoku AdBlue. Jde fakticky o naředěnou močovinu, bez níž nemohou jezdit moderní auta na naftu včetně 

kamionů nebo záchranek. Duslo Šala je největším výrobcem ve střední Evropě. Když loni na podzim slovenská továrna na 

hnojiva přešla na několik týdnů do útlumu, cena AdBlue vyskočila na několikanásobek, a přesto byl roztok jen těžko k sehnání. 

Jeden z obchodníků s hnojivy odhaduje, že Agrofert má na domácím trhu minimálně dvoutřetinový podíl. Pozice holdingu je 

léta neotřesitelná hlavně díky tomu, že v minulosti Andrej Babiš skoupil většinu lokálních agrochemických podniků a 

zemědělských výkupů. Farmáře díky tomu může držet v těsném sevření. Z jedné strany jim prodává hnojiva a postřiky. A z 

druhé strany od nich vykupuje úrodu. Uniknout z takového objetí může být komplikované a drahé, protože v zemědělství se 

téměř vše odvíjí od vzdálenosti a dostupnosti speciálních skladů a sýpek. 

Pokud přitom ceny zemního plynu v Evropě dál zůstanou vysoké, může dojít na trhu s hnojivy k přerozdělení trhu. Cesta se 

může otevřít pro výrobce močoviny z Blízkého východu a severní Afriky, odhaduje již zmíněný obchodník s hnojivy. „Mají 

vlastní zdroje zemního plynu a můžou si stanovit cenu, jakou budou chtít,“ vysvětluje. Záležet podle něj bude, zda světové 

ceny močoviny přestanou kopírovat situaci v Evropě a evropský trh bude pro výrobce například z Egypta, Alžírska nebo 

Ománu zajímavý. „Ring je volný. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ říká obchodník s hnojivy, který si nepřál uvést své jméno. 
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Prosperita továren Andreje Babiše přitom závisí nejen na vývoji cen zemního plynu, ale vlastně i na tom, zda vůbec do střední 

Evropy poteče a zda bude dost plynu pro všechny. Rusko totiž začalo používat energie jako zbraň a lze předpokládat, že 

nátlak na Evropu se bude před letošní zimou ještě stupňovat. Putinův režim již od přímých dodávek odstřihl Bulharsko, Polsko 

nebo Finsko. A jak upozorňuje Jacopo Maria Pepe z berlínského institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti SWP, 

klíčový bude pro celou střední Evropu postup Německa, které by mělo přihlédnout k potřebám okolních zemí. Ruský plyn do 

Evropy totiž v poslední době tekl oklikou přes plynovod Nord Stream I přímo do Německa a pak se teprve přesouval proti 

obvyklému proudu do Česka, Polska nebo na Slovensko. „Mám pocit, že současná německá vláda je pevně odhodlána trvale 

snižovat závislost na ruském plynu a postupně ji odstraňovat, ať už bude poválečné urovnání jakékoli,“ míní Jacopo Maria 

Pepe. V případě potíží s alternativními zdroji určitou cestu zpět k ruskému plynu nevylučuje, ale návrat k bezstarostnému 

byznysu s Ruskem prý reálný není. 

Profesor Joachim Ragnitz z ekonomického institutu ifo v Drážďanech očekává, že zemní plyn bude v Evropě spíš drahý, než že 

by ho byl nedostatek. Podle něj se bude Rusko s Německem držet v klinči, protože Rusové bez alternativních plynovodů do 

Indie nebo Číny nemohou těžbu jen tak lehce vypnout. Pokud by přece jen taková situace během příští zimy nastala, v 

Německu se počítá s přídělovým systémem. První plyn by byl pro domácnosti, aby vůbec nějaký dostávaly, a poté pro kritická 

průmyslová odvětví. Až potom by přišly na řadu dodávky pro ty ostatní. „Myslím, že továrna na hnojiva v Piesteritzu bude až 

ve třetí skupině, hnojivo lze koupit i na světovém trhu a nemusíte ho vyrábět v Německu,“ uvádí profesor Ragnitz. 

Mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský k tomu říká, že firma má potřebné množství plynu objednané a dodávky na 

Slovensku i v Německu dosud proudily bez omezení. „Případné odstavení výroben hnojiv by v Evropě způsobil kolaps 

zemědělství a potravinářství,“ míní. 

Plyn je největší, ale zdaleka ne jediná hrozba, kterou přinesl ruský vpád na Ukrajinu zavedeným byznysům Andreje Babiše. V 

Česku a v Německu se opět rozproudila debata o biopalivech, tedy přimíchávání extraktu z řepky do nafty a bioethanolu do 

benzinu. Původním smyslem měla být pomoc klimatu: snížit spotřebu ropy a hlavně srazit emise skleníkových plynů. Tento 

efekt však už po pár letech začali zpochybňovat i původní příznivci biopaliv. 

Pro expremiéra jsou změny v této oblasti symbolické. Před dvanácti lety byla biopaliva zjevně jedním z důvodů, proč se Andrej 

Babiš osobně pustil do politiky. Prezident Václav Klaus tehdy zákon o přidávání biosložek vetoval s tím, že přírodě možná 

škodí více biopaliva než nafta a benzin. Pokud by Klausovo veto následně sněmovna nepřehlasovala, rodící se byznys by se 

zbrzdil. Andrej Babiš tehdy dával prezidentovo rozhodnutí do souvislosti s požadavkem na úplatek z Klausova okolí, což se 

však nikdy nepotvrdilo. Následně přišel s výrokem o mafiánské zemi proměněné v Palermo a založil „protikorupční“ Akci 

nespokojených občanů 2011, předchůdce hnutí ANO. 

Letos v květnu prosadila nová vláda Petra Fialy zrušení povinnosti přidávat biosložky do paliv – oficiálně s tím, že by to za 

situace stoupajících cen paliv kvůli válce na Ukrajině mohlo zlevnit benzin a naftu až o dvě koruny. Podle zakladatele spolku 

Kverulant Vojtěcha Razimy, který léta do biopaliv tepe, k tomu nedojde. Změnu, jak byla v květnu přijata parlamentem, 

označuje za „pokrytectví“. Distributoři paliv totiž budou muset dál nějak vykazovat snižování skleníkových emisí a přidávání 

řepky a biolihu je pro ně nejsnadnější řešení. 

Marek Roll, mluvčí státní společnosti Čepro, jednoho z největších distributorů paliv v zemi, uvádí, že firma využívá více 

možností a výrobků, jak se ke snížení emisí dopracovat. Připouští však, že nástup alternativ k řepce není ani rychlý, ani masivní. 

Ještě před účinností nového zákona vysoutěžilo Čepro rámcové smlouvy na možné dodavatele zpracované řepky a biolihu v 

očekávané hodnotě přes sedm miliard, a to na letošní a příští rok. Jsou mezi nimi i firmy z Babišem vlastněného holdingu. 

Agrofert je totiž na českém trhu s biopalivy zdaleka největším hráčem. Firmy z holdingu se na dodávkách biosložek pro státní 

Čepro dlouhodobě podílejí zhruba polovinou. Klenotem Agrofertu a největším zpracovatelem řepkového semene na příměsi 

do nafty je lovosický Preol. Za dvanáct let provozu vydělal přes tři miliardy čistého a díky investičním pobídkám léta platil jen 

minimální daň. Mluvčí Agrofertu uvedl, že biopaliva jsou dál komerčně zajímavá a ve středním období „asi jedinou cestou, jak 

v našem regionu plnit ekologické normy EU v dopravě“. 

Jestli to tak bude, není jisté. V německé vládě odstartovalo v květnu dohadovací řízení, zda přimíchávání biosložek do nádrží 

neomezit. Podle informací tamních médií změnu zákona navrhli Zelení, kteří nyní zasedají v koaličním spolkovém kabinetu, v 

průzkumech stoupají a v letošních jarních volbách ve dvou spolkových zemích bodovali. Na celoněmecké úrovni mají mimo 

jiné místa ministrů pro ekonomiku a pro životní prostředí. Německo je pro biosložky zdaleka největším trhem a tomu 

odpovídá i velikost osetých ploch řepkou. 

Smyslem v Německu zvažovaného omezení biosložek z řepky není snížit cenu nafty jako v Česku, ale kuchyňských olejů. Cílem 

je přesměrovat řepku do potravinářství, na výrobu řepkového oleje. Ukrajina je totiž významným producentem slunečnicového 

oleje, který kvůli válce na trh asi nedorazí. V reakci na to začaly omezovat asijské státy i vývoz oleje palmového. 
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V každém případě platí, že s podobnými válečnými a obchodními konflikty se ukazuje, jak je svět propojený a co vše může 

chybět. Ukrajina byla totiž také dodavatelem nerostných surovin, a to i pro nejvýznamnější chemičky Agrofertu v Česku. Už 

během anexe Krymu a bojů na Donbasu před osmi lety šéf Agrofertu Zbyněk Průša upozorňoval, že Ukrajina je pro chemičku 

DEZA klíčovým dodavatelem dehtu a benzolu, a to převážně z ruskojazyčných částí Doněcka a Dněpropetrovska. Vůbec 

nejziskovější česká továrna Agrofertu, přerovská Precheza, zase na Ukrajině nakupovala ilmenit. Základní surovinu pro výrobu 

titanové běloby vozila Precheza z dolů v Iršansku, obci zhruba sto kilometrů západně od Kyjeva. 

Ale vraťme se z války zase zpět do Česka – k více domácím starostem Andreje Babiše. S novou vládou přišel i obrat o 180 

stupňů v kauze jeho střetu zájmů. Zatímco bývalý dvojministr Karel Havlíček (ANO) chtěl žalovat Evropskou komisi kvůli 

neproplácení dotací pro Agrofert, nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se s Komisí soudit kvůli holdingu 

nechce. Fakticky to znamená, že česká vláda souhlasila s tím, k čemu Evropská komise došla: Andrej Babiš byl jako premiér ve 

střetu zájmů a seděl na dvou židlích. Na jedné rozhodoval jako premiér, na druhé straně jako skutečný vlastník Agrofertu, 

který v Česku patří mezi největší dotační savce. Andrej Babiš vložil holding před pěti lety do svěřenských fondů, které obsadil 

manželkou, právníky či ředitelem Agrofertu. 

Unie se ze zpochybněných evropských projektů pro holding již stáhla. Šlo v nich o evropské dotace řádově za stovky milionů 

korun. Patří mezi ně i stomilionová podpora na vylepšení toustového chleba Penam, kterou firma holdingu prezentovala jako 

unikátní inovaci, jíž ovšem ve skutečnosti nebyla. Podle auditu Evropské komise neměla být dotace nikdy přiznána, 

ministerstvo průmyslu začalo s jejím vymáháním po Agrofertu až letos. Předtím za vlád ANO zůstávaly peníze vyplacené 

českým státem (a čekající na proplácení Unií) v holdingu. 

Ve hře jsou však i další veřejné podpory nebo zakázky pro Agrofert, jichž se pravidla o střetu zájmů dotýkají. „Pokud by se vše 

sečetlo, tedy všechny dotace, veřejné zakázky nebo investiční pobídky pro Agrofert v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem, 

šlo by o zhruba dvacet miliard,“ vypočítává Janusz Konieczny, poradce ministra Ivana Bartoše a analytik Pirátů, kteří kauzu 

střetu zájmů v Evropě odstartovali. Vysvětluje, že jde o teoretické číslo, protože o střetu zájmů by u konkrétních podpor musel 

rozhodnout soud a to se dosud nestalo. Zástupci Agrofertu od začátku namítají, že společnost nic neporušila, a není tedy ani 

důvod cokoli vracet. 

Piráti dali kvůli možnému neoprávněnému čerpání dotací Agrofertem obsáhlý podnět české policii. Největší část, týkající se 

střetu zájmů a evropských peněz, převzal nově vytvořený Úřad evropského veřejného žalobce, sídlící v Lucemburku, jak loni 

uvedl server iRozhlas. 

V Česku dál pokračovala jiná část příběhu, který připomíná kauzu Čapího hnízda. V tomto případě se týká většího počtu 

menších dotací určených pro malé a střední podniky, které získalo hned několik společností patřících do holdingu Agrofert. 

Obří holding na takové dotace nemá právo, nicméně dříve k tomu zástupci společnosti uvedli, že Agrofert tyto firmy ovládl, 

když už dotace měly. Boris Havel, státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze, uvedl, že v této kauze skončilo 

znalecké zkoumání. „Budou provedeny další úkony trestního řízení, ke kterým se nyní nelze blíže vyjádřit,“ uvedl. 

Andrej Babiš odbývá všechny otázky na tato témata obvykle větou, že jde o dlouhodobou snahu vyhnat ho z politiky, 

případně jedním slovem „kampaň“. Zástupci holdingu Agrofert vždy namítají, že všechny dotace získali v souladu s pravidly a 

neexistuje žádný důvod pro jejich odebrání. 

Leo Steiner se léta věnuje dotacím. Před třemi lety byl náměstkem ředitele Státního fondu životního prostředí, organizace 

vyplácející různé zelené podpory. K jeho práci patřilo podepisovat závěrečná vyúčtování. Když se jemu nebo kolegům něco 

nezdálo, znamenalo to dočasnou stopku na vyplácení peněz. Takové případy bývaly v průměru dva denně, stovky ročně. Při 

tisících žádostí je to prý zcela běžná věc. Až na jeden případ, což byla závěrečná platba pro jednu z firem holdingu Agrofert. 

„U té to nešlo, fakt ne. Ticho a nic nedělat,“ líčí Leo Steiner, co vedlo k momentu, že se stal bývalým náměstkem. Na jeho 

případ před třemi lety upozornily Hospodářské noviny. Již tehdy byl známý předběžný audit Evropské komise, který říkal, že 

Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jeho společnosti by neměly dostávat dotace. Steiner chtěl mít jasno, jak na tom je fond 

spadající pod ministerstvo životního prostředí. Tehdejším ministrem byl Richard Brabec, v minulosti ředitel Lovochemie, 

Babišovy první továrny na hnojiva. Když Steiner žádnou uspokojivou odpověď nedostal, dotaci pro firmu z holdingu 

nepodepsal a šel s tím do novin. Údajně už nevěděl, jak dál. Za to mu hrozil postih, na fondu proto raději skončil sám. Nejvíc z 

té doby mu ulpěl výrok kolegyně na jeho adresu, že „se zachoval nekolegiálně“. 

Po třech letech se Leo Steiner na malý úvazek do státní správy vrátil. Radí na ministerstvu pro místní rozvoj. Je rád, že se kauza 

střetu zájmů bývalého premiéra posunula dál. Byť to byla hlavně zásluha evropských úřadů. Jinak je spíš skeptik, protože řada 

lidí podle něj vůbec nechápe, co je to střet zájmů, a zřejmě jim ani moc nevadí, když někdo rozkrádá dotace. „Nejhorší pocit 

mám ale z toho, když jsem si uvědomil, jak snadné je nechat si ukrást stát,“ uzavírá Leo Steiner. 

Co by na to asi řekl Andrej Babiš? Nejspíše že za Babiše bylo líp. 
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Objednáte za pár chvil, ušetříte více než čtvrtinu ceny a časopis vám bude chodit až domů. 

Přidejte se k nám. 

Předplatit 

Autor: Jiří Štický 
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Expremiér v potížích 

Možná je to záležitost pro psychologa. Nynější marketingové heslo ANO „Za Babiše bylo líp“ může být totiž ve skutečnosti 

projevem hlubin nitra Andreje Babiše. Nostalgií po době, kdy jím založený Agrofert šlapal, on byl u moci a nic moc mu 

nehrozilo. Nyní se však potýká s řadou problémů. Soud, hrozba ztráty dotací – a také válka na Ukrajině. Nejziskovější část 

byznysu Agrofertu totiž stojí a padá na dostupném a levném plynu z Ruska. Tento strategický aspekt a slabé místo podnikání 

expremiéra vyšly plně najevo až s ruskou invazí na Ukrajinu. 

Andrej Babiš má při svých cestách obytným vozem před začátkem prezidentské kampaně o čem přemýšlet. Výsledek loňských 

sněmovních voleb, v nichž jeho strana skončila druhá a ztratila vládu, se s odstupem času ukazuje jako bolestivější, než se 

zpočátku mohlo zdát. 

Tedy – ukazuje se bolestivější pro jím založené podnikání a pro něj osobně. 

Nostalgicky laděné heslo z billboardů „Za Babiše bylo líp“, kterými jeho marketingový tým polepil zemi i jeho kancelář na 

kolech jen několik měsíců po prohraných volbách, v jeho konkrétním případě nelže: Babišovi bylo skutečně za Babiše mnohem 

líp. 

Volební prohra v nejdůležitějších volbách jako by uvolnila řadu sporných věcí a řízení, která se v době, kdy byl premiérem, 

táhla nebo zamrzla úplně. Na Andreje Babiše se toho teď řítí hodně. Státní zástupce po letech zkoumání nakonec došel k 

názoru, že na případu Farmy Čapí hnízdo může něco nekalého být, a bývalého premiéra obžaloval v březnu z dotačního 

podvodu. Může se tak stát, že Babiš bude muset občas od volební kampaně a cest po zemi odbočit k trestnímu soudu. Do 

prázdnin by také měli vyšetřovatelé rozseknout související kauzu stovek milionů vykázaných za reklamu na Čapím hnízdě 

firmami z Babišova holdingu. Bylo to v pořádku, anebo mohlo jít o odklánění peněz a daňový únik? A konečně se přiblížil i 

verdikt v otázce, zda neexistovalo víc „Čapích hnízd“, tedy případů, kdy obří holding mohl získat peníze na dotacích určené jen 

pro malé podniky. 

Kromě justičních záležitostí má po Babišově odchodu z vlády potíže i jím založený Agrofert. Visí nad ním reálná hrozba, že 

bude muset vracet desítky milionů dotace. Smráká se i nad výhodným byznysem holdingu – povinným přimícháváním řepky a 

biolihu do pohonných hmot. Nová vláda též mění dotační podmínky v zemědělství tak, aby zvýhodňovaly malé farmáře, nikoli 

velké agrokomplexy, kam patří Agrofert. 

A konečně kabinet a Piráti v něm chtějí prosadit zpřísnění zákona o střetu zájmů. Vrcholným politikům by například zakázal 

vlastnit média; Babiše by tato změna zřejmě donutila prodat celou mediální divizi holdingu, tedy zpravodajské weby a noviny, 

časopisy a rádia. Při rychlém postupu parlamentem by k tomu mohlo dojít ještě před prezidentskými volbami. První pokus o 

úpravu zákona zablokovali v květnu poslanci ANO, když vydrželi u sněmovního pultíku stát a mluvit celou noc a neumožnili 

tím změnu zákona projednat. 

Avšak ztráta vlády a politického vlivu na dění na úřadech a na změny zákonů je jen jedním z problémů, jimž nyní Andrej Babiš 

čelí. Tím druhým je ohrožení jeho třicet let budovaného byznysového impéria v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Závislý na Rusku 

Nejziskovější část byznysu Agrofertu stojí a padá na dostupném a levném plynu z Ruska: tento strategický aspekt a slabé 

místo podnikání bývalého českého premiéra vyšly plně najevo až s ruskou invazí na Ukrajinu. Putinův režim začal s 

odpojováním nepohodlných států odmítajících přistoupit na jeho pravidla a v Evropě se začalo vážně pracovat na tom, jak 

spotřebu ruského zemního plynu rychle snížit nebo se odstřihnout úplně. V případě Agrofertu by to ovšem byl jen těžko 

řešitelný problém, protože historicky patří mezi vůbec největší odběratele v rámci střední Evropy. 

https://app.monitora.cz/article/791849153/08f1e2ffd60d1453a649?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NDcsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo3OTE4NDkxNTMsInRpZCI6NTcwNDR9.7ChKMSsEkHeMFKDLwdXytI2Xl5Y8uMD3Nw-o-RX10mk


  

Přehled zpráv  485 

Zemní plyn je pro holding klíčovou surovinou pro výrobu komodit, na něž před léty Andrej Babiš vsadil největší balík peněz. 

Jde o čpavek a močovinu, z nichž se dál vyrábějí průmyslová hnojiva anebo AdBlue, roztok přidávaný do novějších naftových 

motorů. Dvě jeho největší továrny na hnojiva dohromady spotřebují až ke dvěma miliardám metrů krychlových zemního plynu 

ročně a fakticky jsou závislé na jeho nepřerušovaném toku z Ruska. 

I pro velké podnikatele jde o těžko představitelné množství. Menší ze dvou holdingových továren na čpavek, Duslo Šala, ležící 

několik desítek kilometrů východně od Bratislavy, je vůbec největším spotřebitelem zemního plynu na Slovensku. Na výrobu 

čpavku a hnojiv potřebuje v průměru 1,5 milionu kubíků denně, tedy přes půl miliardy metrů krychlových ročně. To je více než 

deset procent celkové spotřeby na Slovensku, kam proudí přes osmdesát procent plynu z Ruska. Podle ředitele Dusla je 

takové množství plynu v dohledné době nenahraditelné. Nelze ho prý nahradit ani dovozem zkapalněného plynu, LNG 

tankery, ani připojením místních bioplynek do sítě a jejich úpravou na výrobu biometanu. „Buď zemní plyn v takovém objemu 

a kvalitě budeme mít, nebo bychom museli továrnu řízeně odstavit,“ uvedl šéf továrny Petr Bláha v televizi TA3 v půlce března, 

kdy se na Slovensku a v dalších zemích začalo vážně diskutovat o tom, kdy a za jakých podmínek je možné odpoutat se od 

ruské ropy a plynu. 

Ještě větší množství polyká továrna na Labi asi šedesát kilometrů severně od Lipska. Továrna SKW Piesteritz je největším 

výrobcem čpavku v Německu a se spotřebou zemního plynu mezi 1,2 až 1,4 miliardy kubíků je dvakrát větší než ta slovenská. I 

na osmdesátimilionové Německo je to otesánek konzumující skoro 1,5 procenta celkové spotřeby v zemi. V bývalém 

východním Německu je Babišova továrna na čpavek a hnojiva vůbec největším konzumentem plynu, jenž podle místních 

údajů teče z velké části z Ruska. 

Napojení na Rusko je z velké části dědictvím z dob socialismu, kdy byl – aspoň podle tehdejší oficiální politické linie – 

Sovětský svaz osvoboditelem a přítelem svých satelitů ve střední Evropě. Duslo Šala bylo dokonce první továrnou v 

Československu, jež se v polovině šedesátých let připojila k nově postavenému sovětskému plynovodu s názvem „Bratrství“. O 

dekádu později doputovaly z východu ještě větší roury a nový plynovod Transgas zamířil přes Československo do západního a 

tehdejší východního Německa, tedy i k branám továrny v Piesteritzu. Z východu začala proudit levná ropa a plyn, opačným 

směrem putovaly stroje a spotřební zboží, které neuměl Sovětský svaz vyrobit. 

Andrej Babiš tyto továrny a toky znal velmi dobře. Před revolucí pracoval jako obchodník se surovinami na výrobu hnojiv v 

podniku zahraničního obchodu Petrimex, s diplomatickým pasem a závazkem spolupracovat s komunistickou tajnou policií 

(Babiš se už léta u mnoha soudů v zásadě neúspěšně brání, že byl do registru svazků StB zapsán neprávem – další líčení se má 

konat v půlce června u Krajského soudu v Bratislavě). 

Když komunistická policie a celý režim skončily, byla továrna na hnojiva, tedy severočeská Lovochemie, prvním velkým 

podnikem, který Babiš za podivuhodných okolností ovládl. Na začátku nepotřeboval vlastnit ani kousek této fabriky. Stačilo, že 

na počátku devadesátých let získal exkluzivní smlouvy na dodávky surovin a prodej hnojiv z Lovosic. Ve svém životopise z 

roku 2011 sám lakonicky popsal privatizaci Lovochemie jako „jedinou problematickou kauzu v historii Agrofertu“. 

Následovalo ovládnutí prvních podniků zemědělského zásobování a nákupu, jejich skladů a distribuční sítě. Ovládnutí česko-

slovenského zemědělství a agrochemie, dvou hlavních oborů, na nichž Babiš vyrostl jako miliardář, zpečetil okolo roku 2006. 

Tehdy se mu podařilo převzít zmíněné továrny na čpavek a močovinu, slovenské Duslo i německý Piesteritz. Z firem tehdy ne 

úplně přátelským způsobem vytlačil své bývalé společníky ze Slovenska a Švýcarska, kteří mu od devadesátých let pomáhali 

ovládnout obchod s hnojivy. 

Sázka na čpavek 

Výhodou slovenské a německé továrny bylo, že stály na plynovodech z Ruska, a měly tedy přístup k základní surovině pro 

výrobu čpavku a dusíkatých hnojiv. Andrej Babiš sázku na levný zemní plyn z Ruska ještě znásobil, a to i s podporou veřejných 

peněz. Agrofert výrobu hnojiv za desítky miliard modernizoval a rozšířil. Rozhodnutí o nové výrobně čpavku v Duslu Šala za 

více než osm miliard korun bylo poslední obří investicí, kterou veřejně komentoval nejen jako majitel, ale v roce 2013 ještě 

jako výkonný šéf holdingu. O rok později vyšlo najevo, že slovenská vláda Roberta Fica poskytne na tuto investici daňové 

úlevy ve výši až 1,6 miliardy korun. 

Byznysová sázka na čpavek uprostřed Evropy Babišovi dlouho vycházela. Zemního plynu z Ruska byl dostatek, a hlavně byl po 

většinu času poměrně levný. Výroba hnojiv a agrochemie se podílela na tržbách celého holdingu Agrofert necelou pětinou, 

ziskem však přispívala do firemní kasy až z poloviny. Profit z čpavkárny v Německu byl v dobrých letech tak vysoký, že na nich 

Babiš před deseti lety založil koupi velkých německých pekáren Lieken. Tato investice, zdá se, však dosud moc nevychází. Co 

na hnojivech továrna Piesteritz v posledních letech vydělávala, německá velkopekárna účetně prodělávala – vyplývá z 

výročních zpráv Agrofertu. 

První varování, že nejde o finanční perpetuum mobile, přišlo před čtyřmi lety. Tehdy nečekaně poskočily ceny plynu, z 

dnešního pohledu však velmi mírně, a Babišovy továrny na hnojiva skončily poprvé za mnoho let v hluboké ztrátě. Cena 
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zemního plynu je při výrobě průmyslových hnojiv naprosto zásadním nákladem. Zjednodušeně napsáno, při výrobě čpavku 

jde o míchání vodíku ze zemního plynu s dusíkem získávaným ze vzduchu, a to za obrovské spotřeby elektřiny a vody – z Labe 

v Německu a z řeky Váh na Slovensku. 

Když plyn zdraží, rychle stoupne i výrobní cena čpavku a vyráběných hnojiv. Pokud však zároveň nestoupnou ceny 

zemědělských plodin, jako jsou pšenice nebo řepka, farmáři nákupy dražších umělých živin odloží nebo sníží, a továrny na 

hnojiva prodělají velké peníze. 

Přesně k tomu se schylovalo loni na podzim. Ceny energií a speciálně plynu vyskočily na dříve nevídané hodnoty kvůli oživení 

ekonomik po covidu, růstu cen emisních povolenek a také chování Ruska, které – jak je nyní zřejmé – se už chystalo na vpád 

na Ukrajinu. Ruský Gazprom již loni začal škrtit dodávky zemního plynu do zásobníků v Evropě. 

Největší výrobci hnojiv včetně Agrofertu na loňský cenový šok reagovali bezprecedentním způsobem. Výrobu hnojiv téměř 

unisono omezili. Petr Cingr, ředitel továrny v Piesteritzu a šéf celé agrochemické části Agrofert, snížení výroby na Slovensku a 

v Německu vysvětloval tím, že ceny plynu překročily všechny ekonomické hranice. V Německu apeloval na tamní politiky, aby 

něco dělali s vysokými cenami energií a povolenek, jinak se výroba v největší továrně na čpavek a hnojiva zastaví úplně. Není 

asi úplnou náhodou, že Andrej Babiš ještě jako premiér začal ve svém „boji proti drahotě“ na pomoc obyčejným lidem 

prosazovat v Evropě zavedení stropů na ceny energií a emisních povolenek. 

Trojnásobná cena 

Zbyněk Průša, který se před lety stal oficiálním šéfem holdingu, ve firemním magazínu uvedl, že loňský rok řadí „mezi 

nejnáročnější léta Agrofertu“. Hlavně kvůli doznívajícímu covidu, drahým energiím a skokovému nárůstu cen plynu, kvůli 

němuž musely továrny na hnojiva omezit výrobu. Naopak firmě údajně pomohly vyšší prodeje a ceny zemědělských komodit, 

biopaliv a dřeva. Jak se to vše podepsalo na hospodaření Agrofertu, nechtěl mluvčí skupiny Pavel Heřmanský koncem května 

komentovat s tím, že celkové výsledky za loňský rok teprve zveřejní. 

Výrobci prudce zdražili hnojiva už loni v druhé půlce roku, ale teprve nyní se to projevuje ve vyšších cenách potravin. U ledků, 

nejběžnějších dusíkatých hnojiv, která jsou doménou Agrofertu, stoupla cena trojnásobně z pěti na patnáct až sedmnáct tisíc 

za tunu. „Když jsem loni dal za dusíkatá hnojiva milion, letos by to byly tři nebo čtyři,“ říká Jan Staněk, který hospodaří na 360 

hektarech v okolí Temelína. „To znamená obrovský nárůst peněz, které potřebujete sehnat. Banky se k tomu zatím staví 

vstřícně, ale loni byl provozní úvěr za tři procenta, dnes je za devět za deset,“ vysvětluje Jan Staněk, který je zároveň 

místopředsedou Asociace soukromého zemědělství. 

Paradoxně jen kvůli útoku Ruska na Ukrajinu mělo smysl koupit i několikanásobně dražší hnojiva. Rusové totiž zablokovali 

ukrajinské přístavy a kvůli obavám, že se sklizeň z Ukrajiny nedostane do zemí Blízkého východu a Afriky, stouply ceny 

zemědělských komodit na burzách. Pro domácí farmáře nejdůležitější pšenice a řepka najednou stály dvojnásobek toho, co v 

předchozích letech. Zatímco letos to zemědělcům pravděpodobně ekonomicky vyjde, co se bude dít na podzim a příští rok, to 

si Jan Staněk vůbec netroufá tipovat. „Zemědělství je každý rok adrenalin a nejistota, ale teď opravdu nevím,“ vysvětluje. 

Férový trh? 

Začátkem července se Česko stane předsednickou zemí Rady EU a vicepremiér české vlády Marian Jurečka by chtěl, aby se 

budoucnost výroby a dovozu hnojiv do Evropy řešila jako strategická věc. „Pokud máme dál produkovat potraviny v množství 

a za ceny, na jaké byli lidé zvyklí, bez minerálních hnojiv se neobejdeme,“ vysvětlil Jurečka v nedávném rozhovoru s 

magazínem Reportér. Rusko a Bělorusko jsou producenty řady klíčových surovin pro jejich výrobu a mohou se podle Jurečky 

pokusit Evropu ještě více zmáčknout. Situaci v Česku zhoršuje i to, že na trhu s hnojivy údajně chybí „vyvážené a férové 

prostředí“. 

„Pozice Agrofertu je v tom extrémně silná. Pokud se rozhodne několik měsíců nevyrábět hnojiva, byť by to bylo kvůli drahému 

plynu, dramaticky rychle roste jejich cena. Agrofert je klíčovým hybatelem cen hnojiv na trhu v České republice,“ uvedl Marian 

Jurečka, dříve farmář a ministr zemědělství. 

Pro lidi, kteří o hnojivech a zemědělství nevědí vůbec nic, lze případný výpadek přirovnat k citelnému dopadu, jaký měl 

nedostatek roztoku AdBlue. Jde fakticky o naředěnou močovinu, bez níž nemohou jezdit moderní auta na naftu včetně 

kamionů nebo záchranek. Duslo Šala je největším výrobcem ve střední Evropě. Když loni na podzim slovenská továrna na 

hnojiva přešla na několik týdnů do útlumu, cena AdBlue vyskočila na několikanásobek, a přesto byl roztok jen těžko k sehnání. 

Jeden z obchodníků s hnojivy odhaduje, že Agrofert má na domácím trhu minimálně dvoutřetinový podíl. Pozice holdingu je 

léta neotřesitelná hlavně díky tomu, že v minulosti Andrej Babiš skoupil většinu lokálních agrochemických podniků a 

zemědělských výkupů. Farmáře díky tomu může držet v těsném sevření. Z jedné strany jim prodává hnojiva a postřiky. A z 

druhé strany od nich vykupuje úrodu. Uniknout z takového objetí může být komplikované a drahé, protože v zemědělství se 

téměř vše odvíjí od vzdálenosti a dostupnosti speciálních skladů a sýpek. 
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Pokud přitom ceny zemního plynu v Evropě dál zůstanou vysoké, může dojít na trhu s hnojivy k přerozdělení trhu. Cesta se 

může otevřít pro výrobce močoviny z Blízkého východu a severní Afriky, odhaduje již zmíněný obchodník s hnojivy. „Mají 

vlastní zdroje zemního plynu a můžou si stanovit cenu, jakou budou chtít,“ vysvětluje. Záležet podle něj bude, zda světové 

ceny močoviny přestanou kopírovat situaci v Evropě a evropský trh bude pro výrobce například z Egypta, Alžírska nebo 

Ománu zajímavý. „Ring je volný. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne,“ říká obchodník s hnojivy, který si nepřál uvést své jméno. 

Prosperita továren Andreje Babiše přitom závisí nejen na vývoji cen zemního plynu, ale vlastně i na tom, zda vůbec do střední 

Evropy poteče a zda bude dost plynu pro všechny. Rusko totiž začalo používat energie jako zbraň a lze předpokládat, že 

nátlak na Evropu se bude před letošní zimou ještě stupňovat. Putinův režim již od přímých dodávek odstřihl Bulharsko, Polsko 

nebo Finsko. A jak upozorňuje Jacopo Maria Pepe z berlínského institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti SWP, 

klíčový bude pro celou střední Evropu postup Německa, které by mělo přihlédnout k potřebám okolních zemí. Ruský plyn do 

Evropy totiž v poslední době tekl oklikou přes plynovod Nord Stream I přímo do Německa a pak se teprve přesouval proti 

obvyklému proudu do Česka, Polska nebo na Slovensko. „Mám pocit, že současná německá vláda je pevně odhodlána trvale 

snižovat závislost na ruském plynu a postupně ji odstraňovat, ať už bude poválečné urovnání jakékoli,“ míní Jacopo Maria 

Pepe. V případě potíží s alternativními zdroji určitou cestu zpět k ruskému plynu nevylučuje, ale návrat k bezstarostnému 

byznysu s Ruskem prý reálný není. 

Profesor Joachim Ragnitz z ekonomického institutu ifo v Drážďanech očekává, že zemní plyn bude v Evropě spíš drahý, než že 

by ho byl nedostatek. Podle něj se bude Rusko s Německem držet v klinči, protože Rusové bez alternativních plynovodů do 

Indie nebo Číny nemohou těžbu jen tak lehce vypnout. Pokud by přece jen taková situace během příští zimy nastala, v 

Německu se počítá s přídělovým systémem. První plyn by byl pro domácnosti, aby vůbec nějaký dostávaly, a poté pro kritická 

průmyslová odvětví. Až potom by přišly na řadu dodávky pro ty ostatní. „Myslím, že továrna na hnojiva v Piesteritzu bude až 

ve třetí skupině, hnojivo lze koupit i na světovém trhu a nemusíte ho vyrábět v Německu,“ uvádí profesor Ragnitz. 

Mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský k tomu říká, že firma má potřebné množství plynu objednané a dodávky na 

Slovensku i v Německu dosud proudily bez omezení. „Případné odstavení výroben hnojiv by v Evropě způsobil kolaps 

zemědělství a potravinářství,“ míní. 

Biopaliva na talíři 

Plyn je největší, ale zdaleka ne jediná hrozba, kterou přinesl ruský vpád na Ukrajinu zavedeným byznysům Andreje Babiše. V 

Česku a v Německu se opět rozproudila debata o biopalivech, tedy přimíchávání extraktu z řepky do nafty a bioethanolu do 

benzinu. Původním smyslem měla být pomoc klimatu: snížit spotřebu ropy a hlavně srazit emise skleníkových plynů. Tento 

efekt však už po pár letech začali zpochybňovat i původní příznivci biopaliv. 

Pro expremiéra jsou změny v této oblasti symbolické. Před dvanácti lety byla biopaliva zjevně jedním z důvodů, proč se Andrej 

Babiš osobně pustil do politiky. Prezident Václav Klaus tehdy zákon o přidávání biosložek vetoval s tím, že přírodě možná 

škodí více biopaliva než nafta a benzin. Pokud by Klausovo veto následně sněmovna nepřehlasovala, rodící se byznys by se 

zbrzdil. Andrej Babiš tehdy dával prezidentovo rozhodnutí do souvislosti s požadavkem na úplatek z Klausova okolí, což se 

však nikdy nepotvrdilo. Následně přišel s výrokem o mafiánské zemi proměněné v Palermo a založil „protikorupční“ Akci 

nespokojených občanů 2011, předchůdce hnutí ANO. 

Letos v květnu prosadila nová vláda Petra Fialy zrušení povinnosti přidávat biosložky do paliv – oficiálně s tím, že by to za 

situace stoupajících cen paliv kvůli válce na Ukrajině mohlo zlevnit benzin a naftu až o dvě koruny. Podle zakladatele spolku 

Kverulant Vojtěcha Razimy, který léta do biopaliv tepe, k tomu nedojde. Změnu, jak byla v květnu přijata parlamentem, 

označuje za „pokrytectví“. Distributoři paliv totiž budou muset dál nějak vykazovat snižování skleníkových emisí a přidávání 

řepky a biolihu je pro ně nejsnadnější řešení. 

Marek Roll, mluvčí státní společnosti Čepro, jednoho z největších distributorů paliv v zemi, uvádí, že firma využívá více 

možností a výrobků, jak se ke snížení emisí dopracovat. Připouští však, že nástup alternativ k řepce není ani rychlý, ani masivní. 

Ještě před účinností nového zákona vysoutěžilo Čepro rámcové smlouvy na možné dodavatele zpracované řepky a biolihu v 

očekávané hodnotě přes sedm miliard, a to na letošní a příští rok. Jsou mezi nimi i firmy z Babišem vlastněného holdingu. 

Agrofert je totiž na českém trhu s biopalivy zdaleka největším hráčem. Firmy z holdingu se na dodávkách biosložek pro státní 

Čepro dlouhodobě podílejí zhruba polovinou. Klenotem Agrofertu a největším zpracovatelem řepkového semene na příměsi 

do nafty je lovosický Preol. Za dvanáct let provozu vydělal přes tři miliardy čistého a díky investičním pobídkám léta platil jen 

minimální daň. Mluvčí Agrofertu uvedl, že biopaliva jsou dál komerčně zajímavá a ve středním období „asi jedinou cestou, jak 

v našem regionu plnit ekologické normy EU v dopravě“. 

Jestli to tak bude, není jisté. V německé vládě odstartovalo v květnu dohadovací řízení, zda přimíchávání biosložek do nádrží 

neomezit. Podle informací tamních médií změnu zákona navrhli Zelení, kteří nyní zasedají v koaličním spolkovém kabinetu, v 

průzkumech stoupají a v letošních jarních volbách ve dvou spolkových zemích bodovali. Na celoněmecké úrovni mají mimo 
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jiné místa ministrů pro ekonomiku a pro životní prostředí. Německo je pro biosložky zdaleka největším trhem a tomu 

odpovídá i velikost osetých ploch řepkou. 

Smyslem v Německu zvažovaného omezení biosložek z řepky není snížit cenu nafty jako v Česku, ale kuchyňských olejů. Cílem 

je přesměrovat řepku do potravinářství, na výrobu řepkového oleje. Ukrajina je totiž významným producentem slunečnicového 

oleje, který kvůli válce na trh asi nedorazí. V reakci na to začaly omezovat asijské státy i vývoz oleje palmového. 

V každém případě platí, že s podobnými válečnými a obchodními konflikty se ukazuje, jak je svět propojený a co vše může 

chybět. Ukrajina byla totiž také dodavatelem nerostných surovin, a to i pro nejvýznamnější chemičky Agrofertu v Česku. Už 

během anexe Krymu a bojů na Donbasu před osmi lety šéf Agrofertu Zbyněk Průša upozorňoval, že Ukrajina je pro chemičku 

DEZA klíčovým dodavatelem dehtu a benzolu, a to převážně z ruskojazyčných částí Doněcka a Dněpropetrovska. Vůbec 

nejziskovější česká továrna Agrofertu, přerovská Precheza, zase na Ukrajině nakupovala ilmenit. Základní surovinu pro výrobu 

titanové běloby vozila Precheza z dolů v Iršansku, obci zhruba sto kilometrů západně od Kyjeva. 

Ještě víc Čapáků? 

Ale vraťme se z války zase zpět do Česka – k více domácím starostem Andreje Babiše. S novou vládou přišel i obrat o 180 

stupňů v kauze jeho střetu zájmů. Zatímco bývalý dvojministr Karel Havlíček (ANO) chtěl žalovat Evropskou komisi kvůli 

neproplácení dotací pro Agrofert, nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se s Komisí soudit kvůli holdingu 

nechce. Fakticky to znamená, že česká vláda souhlasila s tím, k čemu Evropská komise došla: Andrej Babiš byl jako premiér ve 

střetu zájmů a seděl na dvou židlích. Na jedné rozhodoval jako premiér, na druhé straně jako skutečný vlastník Agrofertu, 

který v Česku patří mezi největší dotační savce. Andrej Babiš vložil holding před pěti lety do svěřenských fondů, které obsadil 

manželkou, právníky či ředitelem Agrofertu. 

Unie se ze zpochybněných evropských projektů pro holding již stáhla. Šlo v nich o evropské dotace řádově za stovky milionů 

korun. Patří mezi ně i stomilionová podpora na vylepšení toustového chleba Penam, kterou firma holdingu prezentovala jako 

unikátní inovaci, jíž ovšem ve skutečnosti nebyla. Podle auditu Evropské komise neměla být dotace nikdy přiznána, 

ministerstvo průmyslu začalo s jejím vymáháním po Agrofertu až letos. Předtím za vlád ANO zůstávaly peníze vyplacené 

českým státem (a čekající na proplácení Unií) v holdingu. 

Ve hře jsou však i další veřejné podpory nebo zakázky pro Agrofert, jichž se pravidla o střetu zájmů dotýkají. „Pokud by se vše 

sečetlo, tedy všechny dotace, veřejné zakázky nebo investiční pobídky pro Agrofert v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem, 

šlo by o zhruba dvacet miliard,“ vypočítává Janusz Konieczny, poradce ministra Ivana Bartoše a analytik Pirátů, kteří kauzu 

střetu zájmů v Evropě odstartovali. Vysvětluje, že jde o teoretické číslo, protože o střetu zájmů by u konkrétních podpor musel 

rozhodnout soud a to se dosud nestalo. Zástupci Agrofertu od začátku namítají, že společnost nic neporušila, a není tedy ani 

důvod cokoli vracet. 

Piráti dali kvůli možnému neoprávněnému čerpání dotací Agrofertem obsáhlý podnět české policii. Největší část, týkající se 

střetu zájmů a evropských peněz, převzal nově vytvořený Úřad evropského veřejného žalobce, sídlící v Lucemburku, jak loni 

uvedl server iRozhlas. 

V Česku dál pokračovala jiná část příběhu, který připomíná kauzu Čapího hnízda. V tomto případě se týká většího počtu 

menších dotací určených pro malé a střední podniky, které získalo hned několik společností patřících do holdingu Agrofert. 

Obří holding na takové dotace nemá právo, nicméně dříve k tomu zástupci společnosti uvedli, že Agrofert tyto firmy ovládl, 

když už dotace měly. Boris Havel, státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze, uvedl, že v této kauze skončilo 

znalecké zkoumání. „Budou provedeny další úkony trestního řízení, ke kterým se nyní nelze blíže vyjádřit,“ uvedl. 

Andrej Babiš odbývá všechny otázky na tato témata obvykle větou, že jde o dlouhodobou snahu vyhnat ho z politiky, 

případně jedním slovem „kampaň“. Zástupci holdingu Agrofert vždy namítají, že všechny dotace získali v souladu s pravidly a 

neexistuje žádný důvod pro jejich odebrání. 

Epilog 

Leo Steiner se léta věnuje dotacím. Před třemi lety byl náměstkem ředitele Státního fondu životního prostředí, organizace 

vyplácející různé zelené podpory. K jeho práci patřilo podepisovat závěrečná vyúčtování. Když se jemu nebo kolegům něco 

nezdálo, znamenalo to dočasnou stopku na vyplácení peněz. Takové případy bývaly v průměru dva denně, stovky ročně. Při 

tisících žádostí je to prý zcela běžná věc. Až na jeden případ, což byla závěrečná platba pro jednu z firem holdingu Agrofert. 

„U té to nešlo, fakt ne. Ticho a nic nedělat,“ líčí Leo Steiner, co vedlo k momentu, že se stal bývalým náměstkem. Na jeho 

případ před třemi lety upozornily Hospodářské noviny. Již tehdy byl známý předběžný audit Evropské komise, který říkal, že 

Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jeho společnosti by neměly dostávat dotace. Steiner chtěl mít jasno, jak na tom je fond 

spadající pod ministerstvo životního prostředí. Tehdejším ministrem byl Richard Brabec, v minulosti ředitel Lovochemie, 

Babišovy první továrny na hnojiva. Když Steiner žádnou uspokojivou odpověď nedostal, dotaci pro firmu z holdingu 
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nepodepsal a šel s tím do novin. Údajně už nevěděl, jak dál. Za to mu hrozil postih, na fondu proto raději skončil sám. Nejvíc z 

té doby mu ulpěl výrok kolegyně na jeho adresu, že „se zachoval nekolegiálně“. 

Po třech letech se Leo Steiner na malý úvazek do státní správy vrátil. Radí na ministerstvu pro místní rozvoj. Je rád, že se kauza 

střetu zájmů bývalého premiéra posunula dál. Byť to byla hlavně zásluha evropských úřadů. Jinak je spíš skeptik, protože řada 

lidí podle něj vůbec nechápe, co je to střet zájmů, a zřejmě jim ani moc nevadí, když někdo rozkrádá dotace. „Nejhorší pocit 

mám ale z toho, když jsem si uvědomil, jak snadné je nechat si ukrást stát,“ uzavírá Leo Steiner. 

Co by na to asi řekl Andrej Babiš? Nejspíše že za Babiše bylo líp. 

SLABÉ MÍSTO PODNIKÁNÍ ANDREJE BABIŠE VYŠLO NAJEVO AŽ S RUSKOU INVAZÍ. 

Deset společností holdingu Agrofert 

s největším kumulovaným ziskem od roku 2015, výsledky hospodaření v tisících korun 

* 

Společnost / Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-20 SKW PIESTERITZ (Německo, chemie – čpavek, močovina) 1 919 

032 902 578 185 574 -902 787 1 795 885 1 371 624 5 271 904 PRECHEZA a. s. (chemie – titanová běloba) 624 283 555 742 935 

752 1 036 349 948 609 702 165 4 802 900 DEZA a. s. (chemie – zpracovatel černouhelného dehtu) 542 436 460 407 821 363 

460 870 890 559 429 909 3 605 544 SYNTHESIA a. s. (chemie – pigmenty, nitrocelulóza) 446 736 452 825 437 958 464 383 349 

019 198 499 2 349 420 DUSLO a. s. (Slovensko, chemie – čpavek, močovina, hnojiva) 1 136 992 513 113 319 225 -150 653 216 

133 240 984 2 275 794 GREENCHEM HOLDING (Nizozemsko, distribuce AdBlue – příměsi do aut) 247 348 272 952 235 338 

188 861 173 799 232 601 1 350 899 FATRA a. s. (chemie – plasty) 289 535 297 967 227 499 168 629 103 194 103 584 1 190 

408 OLMA a. s. (potravinářství – mléčné výrobky) 129 466 205 694 96 083 134 078 190 322 206 901 962 544 VODŇANSKÁ 

DRŮBEŽ a. s. (potravinářství – kuřata) 153 430 169 904 168 913 139 175 113 345 107 645 852 412 LOVOCHEMIE a. s. (chemie 

– hnojiva) 294 477 329 383 90 879 1 765 215 253 -135 413 796 344 

Společnost s největší ztrátou od roku 2015 

LIEKEN A. G. (pekárny – Německo) -436 037 -3 418 431 -369 436 -909 967 -460 171 -656 948 -6 250 991 

* výsledky hospodaření jsou převzaté z výroční zprávy mateřské společnosti Agrofert a.s., v některých případech jde o 

neauditované/předběžné výsledky; u zahr. společností přepočteno průměrným ročním kurzem Kč/euro Pramen: VZ Agrofert 

a.s. 2015 až 2020 

Jak se dařilo Agrofertu (celá skupina, v milionech korun) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Tržby* 92 139 117 606 132 500 151 705 166 772 165 885 155 305 157 114 157 492 162 035 160 978 Zisk** 5 970 8 677 6 031 

5 613 6 143 8 615 7 786 4 557 1 665 4 480 3 760 78 968 Daň zaplacená*** 1 335 1 330 2 068 1 458 1 756 1 553 1 841 743 1 

134 1 045 1 223 19 156 Bankovní úvěry a výpomoci 20 085 22 996 23 159 24 657 25 226 24 207 30 846 35 705 43 861 39 717 

33 822 Superhrubý zisk**** 10 302 14 594 12 356 12 249 13 079 15 987 14 717 13 990 11 723 18 642 18 102 Vykázané dotace 

Provozní dotace 482 504 758 795 1 073 1 138 1 368 1 342 1 606 1 547 1 452 13 769 Investiční dotace 68 79 181 316 562 508 

511 713 311 272 220 3 998 Dotace celkem***** 550 583 939 1 110 1 635 1 645 1 879 2 055 1 917 1 819 1 672 17 767 

* konsolidované za celou skupinu, ** konsolidovaný výsledek za účetní období (po zdanění), *** daň z příjmů zaplacená v 

daném roce, údaj z výkazu cash-flow, **** EBITDA: čistý zisk plus daň plus úroky plus odpisy plus některé jednorázové 

položky, ***** jde o dotace, na něž v daném roce vznikl účetně nárok. Pramen: výroční zprávy Agrofertu, konsolidováno; 

poslední dostupný údaj je za rok 2020. V roce 2018 přešla skupina na mez. účet. standardy, předchozí údaje nemusí být plně 

srovnatelné. 

Čpavek 4. Při výrobě čpavku se míchá vodík ze zemního plynu s dusíkem ze vzduchu. Výrobní jednotka Čpavek 4 byla v Duslu 

Šala slavnostně otevřena v roce 2018. 

SÁM JSEM ZVĚDAVÝ, JAK TO DOPADNE, ŘÍKÁ OBCHODNÍK S HNOJIVY. S NOVOU VLÁDOU PŘIŠEL I OBRAT O 180 STUPŇŮ V 

KAUZE BABIŠOVA STŘETU ZÁJMŮ. 

Autor: text Jiří Štický / foto Profimedia.cz 
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188. Vinou nesmyslných kontrol se před Pražským hradem opět tvoří 

dlouhé fronty 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/vinou-nesmyslnych-kontrol-se-pred-prazskym-hradem-opet-tvori-dlouhe-

fronty-2/ 

Na Hradčanském náměstí se vinnou nesmyslných plošných kontrol u vstupu do Hradu opět tvoří dlouhé fronty. Plošné 

policejní kontroly nemají žádný bezpečnostní smysl a jsou ukázkou neomalenosti prezidenta a jeho kamarily. Proto je již od 

roku 2020 cílem Kverulanta dosáhnout jejich úplného zrušení. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a 

nikoliv arogantnímu prezidentovi podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

Hradčanské náměstí 4. červen 2022, foto: Kverulant.org 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. 

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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

foto Tomáš Binter 

Historie 

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 pořádali 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 prezidenta. 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. „ I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže příchod na Hrad byl se strany Hradčan možný jen IV. 

https://www.kverulant.org/article/vinou-nesmyslnych-kontrol-se-pred-prazskym-hradem-opet-tvori-dlouhe-fronty-2/
https://www.kverulant.org/article/vinou-nesmyslnych-kontrol-se-pred-prazskym-hradem-opet-tvori-dlouhe-fronty-2/
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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 prezidentovy. Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří 

vůbec ne, “ píše Pavel Zeman v publikaci Paměť a dějiny. 

SS na Pražském hradě, 21. srpna 1942, foto ČTK 

Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., které platí doposud, uvádí hned v § 1 následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky 

Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu.“ Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 

1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i 

politický režim, který přišel v roce 1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření hradu 

veřejnosti, jak jej definoval stavební záměr z 20. a 30. let 20. století. 

Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve dne v noci až do prezidentství Václava Klause. I ten však omezil 

volný pohyb občanů jen málo. Hrad byl v letní sezóně zpřístupněn veřejnosti od 1. dubna do 31. října od 5.00 do 24.00 hod. 

Od listopadu pak 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 v roce 2016 

uzavřel Hrad svobodnému pohybu. Při jarní epidemické vlně roku 2020 prezident zavřel Hrad 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. 

Vítězství u soudu 

Zavření Hradu nikdy nemělo 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 2021. 

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 nemělo oporu v zákoně. 

Protestní setkání na Pražském hradě 

Městský soud v Praze 16 dubna 2021 také pravomocně rozhodl o tom, že se v prostorách Pražského hradu může konat 

shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. To se uskutečnilo v neděli 18 dubna na náměstí U Svatého Jiří 

uvnitř areálu Pražského hradu. Setkání bylo, vzhledem k epidemické situaci, plánovaného jako velmi komorní a s dodržením 

minimálně dvoumetrových rozestupů. Nebylo pozváno více než 25 lidí. 

Setkání se ze strany vedení Hradu neobešlo bez obstrukcí. 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. 

Anketa 

Areál Pražského hradu by měl být? 

Otevřený bez omezení 
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Otevřený jen s malým omezením 

123 (5 %) 

37 (2 %) 

Nahrávání... 

Vítězství 

Na konci dubna se nařízení, kterým Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby 

ukázal svou moc, stalo neudržitelným. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen široké veřejnosti. 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. 

Kasační stížnost 

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. 

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 na konci srpna 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. 

Video reportáž 

V lednu 2022 natočili o šest let trvajícím uzavření Hradu reportáž Reportéři ČT: 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Svým slibem se Rakušan nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I pěknou fotečku si na to pořídil: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech 

relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu mu přišla odpověď ve které mu 

vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České 

republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, 

nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak 

realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování 

jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy vlastně neudělal nic nebo skoro nic a když jej Kverulant 

konfrontuje se sliby danými veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec 

nebyly pořízeny. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana dalším velkým zklamáním. 

Prosba o podporu 

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň 

symbolickým finančním darem. 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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189. Přestaňme si štědře platit prezidenta a jeho rozežranou kamarilu 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/prestanme-si-stedre-platit-prezidenta-a-jeho-rozezranou-kamarilu-2/ 

Zítra se má sejít sněmovní rozpočtový výbor, který posoudí, zda doporučit schválení dalšího rekordně vysokého rozpočtu 

Kanceláře prezidenta republiky. Miloš Zeman již devět let soustavně podkopává bezpečnost České republiky, důvěru v právní 

stát a škodí tak této zemi. Proto dnes Kverulant vyzval poslance a senátory, aby radikálně omezili rozpočet prezidenta. Pokud 

si myslíte, že proti arogantní kamarile v čele s Milošem Zemanem je třeba bojovat, podpořte Kverulanta alespoň malým 

darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Kancelář prezidenta republiky předložila na příští rok do sněmovny rozpočet s celkovými výdaji 420,2 milionu. To je o 22 

milionů korun víc než letos. Hrad také ignoroval pokyn ministerstva financí (MF) snížit celkové výdaje alespoň o velmi 

kosmetických 4,4 milionu korun. Rozpočtový výbor se tímto rozpočtem již krátce zabýval na své schůzi 18. května 

2022.Poslanec Jan Volný (ANO), zpravodaj této problematiky k tomu tehdy uvedl, „že ani v minulých letech nepodporoval 

snížení rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje 

tedy přerušit bod do 8. června.“ Pro tento velmi benevolentní postup hlasovalo všech 15 z 15 přítomných poslanců. 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky utratila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti 

schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady pokouší zjistit, v březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem již devět let soustavně podkopávali bezpečnost České republiky a důvěru v právní stát. Systematicky podporovali 

Rusko a Čínu, kradli, pohrdali zákony a ústavou a škodili tak této zemi. Tito lidé disponují ročním rozpočtem přes půl miliardy 

korun. Kverulant se domnívá, že je nejvyšší čas přestat z peněz daňových poplatníků štědře financovat tyto věrolomné politiky 

a jejich rozežrané úředníky. Proto dnes vyzval poslance a senátory, aby radikálně zredukovali rozpočet hradní kamarily. 

Hradní platy 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

Jak zjistili kolegové z Hlídače státu, byla situace v roce 2021 ještě o něco horší. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Vratislav Mynář dostal v tomto roce od daňových poplatníků 2,6 milionu korun hrubého. Úředník Mynář tak měl větší plat než 

ministr. Velkou část platu Vratislava Mynáře navíc tvořily odměny. A to téměř 700 tisíc korun. Za co, to ví zřejmě jen jeho 

nadřízený, Miloš Zeman. Je namístě ptát se, co pro tuto zemi udělal v loňském roce Vratislav Mynář tak skvělého, že si 

zasloužil nejen zůstat na pozici, na které ani být nemá, ale navíc za co dostal takový plat. Ani další hradní úředníci v roce 2021 

rozhodně nestrádali. 

https://www.kverulant.org/article/prestanme-si-stedre-platit-prezidenta-a-jeho-rozezranou-kamarilu-2/
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Jiří Ovčáček 

Ovčáček nedokončil studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal se věnovat žurnalistice. Byl 

redaktorem a zpravodajem Haló novin, později redaktorem Blesku. Ovčáček za dobu působení v komunistických Haló 

novinách napsal za dva roky 443 článků, které svědčí o jeho fascinaci komunismem. Pak ale uvěřil a v září 2018 přijal z rukou 

osobního tajemníka arcibiskupa Dominika Duky svátost biřmování. 

Jiří Ovčáček byl jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana v prosinci 2013. Je velmi aktivní na sociálních sítích, 

účinně využívá zejména svůj twitterový účet. Jeho Twitter k prosinci 2019 uváděl 52 000 sledujících. Dle analýzy serveru 

Forum24 nicméně tvořily 70 % z tohoto čísla falešné účty. Ovčáček účet využívá k častým útokům na odpůrce Miloše Zemana 

a prosazování svých osobních zájmů, názorů a konspiračních teorií. Jeden příklad za všechny: 

Tweet Jiřího Ovčáčka z 21. 6. 2021 

Martin Nejedlý 

Martin Nejedlý se stal externím poradcem prezidenta v roce 2014. Na Hradě disponuje třemi místnostmi. Protože prý oficiálně 

nezastává funkci, nevyžaduje se od něj bezpečnostní prověrka. Martina Nejedlého na pražském Hradě považují britské a 

americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR. Nejedlý již dřív založil společný 

podnik s ruským gigantem Lukoil, firmu Lukoil Aviation Czech, a netají se obdivem k prezidentu Putinovi, jeho fotku měl na 

svém mobilu. 

Ruský prezident Vladimir Putin na mobilu Martina Nejedlého, foto Petr Topič, MAFRA 

Mezi vlivnými muži Česka zaujímá Martin Nejedlý nepochybně jedno z předních míst. Byl to on, kdo úspěšným sháněním 

sponzorů pomohl v minulosti Miloši Zemanovi vyšvihnout se na Hrad a dostal za to funkci poradce. Z prodejce aut se 

postupně během 20 let vypracoval na klíčového muže hlavy státu. Kdysi sdílel kancelář s lobbistou Miroslavem Šloufem, právě 

ten ho seznámil s Milošem Zemanem 

Většina profilů v médiích Nejedlého vykresluje jako muže, který má díky mnohaletému podnikání v Rusku silné vazby na tamní 

politiku a byznysové hráče – a v tomto směru funguje coby jakási ruská spojka na prezidenta Zemana. Na veřejnosti se 

opakovaně objevil vedle vlivného šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, Respekt popsal i jeho vazby na Jurije Ušakova, 

poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Nejedlý se dříve snažil v Moskvě vyjednávat o jádru, aniž k tomu měl mandát od vlády, Respekt společně s Aktuálně.cz 

upozornil na jeho utajovanou cestu do Ruska v době, kdy v Česku hrozilo, že ruský Rosatom vypadne z jaderného tendru. 

Když 24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, byl Zeman donucen tuto agresi veřejně odsoudit. Že to však s kritikou 

prezidenta Putina myslel opravdu vážně mu nevěří patrně nikdo, kdo žije v české kotlině déle než čtrnáct dnů. Kdyby to snad 

vážně myslel, bude jeho prvním krokem patrně opulentní vyhazov všech ruských švábů v čele s Martinem Nejdlem a 

rezignace. 

Tajná zpráva o Vrběticích 

K výbuchům dvou muničních skladů ve Vrběticích v okrese Zlín došlo v říjnu a prosinci 2014. První výbuch nastal 16. října, 

zemřeli při něm dva lidé. Další sklad vybuchl 3. prosince 2014. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl 

ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu. V dubnu 2021 vláda zveřejnila 

důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb. Tajná zpráva o tom dorazila i na Pražský 

hrad. Jen málokdo pochybuje o tom, že se se zprávou detailně seznámil Martin Nejedlý i Vratislav Mynář, kteří k tomu neměli 

oprávnění v podobě bezpečnostní prověrky. A někteří z nás dokonce nepochybují ani o tom, že kopie tajné zprávy skončila na 

ruské ambasádě. Když policie chtěla tato podezření prověřit a chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, Hrad jim zprávu nevydal a 

tvrdil, že byla skartována. 

Vratislav Mynář 

Mynář byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2013. Aby se mohl v pozici kancléře seznamovat s 

utajovanými dokumenty, potřebuje Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Tu nemá. Miloši 

Zemanovi to zjevně nevadí a Mynář je kancléřem dál. 

Vratislav Mynář má v pracovně vystavenou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poradcem prezidenta 

Martinem Nejedlým. Foto: Jakub Poláček, Blesk 

Trestní stíhání Mynáře a ovlivňování justice 
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Policie Mynářovi sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podnět policii dali úředníci, 

kteří zkoumali dotaci na stavbu Mynářova penzionu. Dotaci 26 milionů korun na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově 

pozemku obdrželo v letech 2007 a 2008 občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s 

Mynářem. V podmínkách dotace byl zakázán jakýkoli převod nemovitosti na soukromou osobu. Spolek Chřibák ale 

nedokončenou stavbu pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem, která poté získala ještě šest milionů z 

evropských peněz a přestavěla ubytovnu na wellness penzion. Mynář je za to trestně stíhán a dotace by měl vrátit. 

Počátkem roku 2019 byly v médiích uveřejněny články a rozhovory se soudci, kteří uváděli, že se je Mynář snažil ovlivnit v 

rozhodování o konkrétních kauzách. Prezident Zeman se Mynáře zastal a prohlásil, že nikoho neovlivňoval. 

Levné pozemky od církve 

V létě 2021 vyšlo najevo, že Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval kardinál Dominik Duka. Není jisté, 

zda tak Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním 

realizace projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na 

Mynářově oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka přichází 22. června 2017 na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky 

Vratislava Mynáře. Veřejnosti se kvůli tomu uzavřela část Jižních zahrad Pražského hradu.(CTK Photo/Vit Simanek) 

Zavření Pražského hradu 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi a jeho kamarile připomenout jejich buranské 

chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Počátkem května 2021 byl areál Pražského hradu široké veřejnosti konečně otevřen. Stalo se tak po více než půl roce úplné 

uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, na čas 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 se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 

proti rozsudku zpřístupňujícímu Hrad veřejnosti podali v půlce června dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta nekončí 

a čekají ho další soudní výdaje. 

Foto: Tomáš Binter 

Mynářův hradní kanál na YouTube 

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu „Pražský hrad – Kancelář 

prezidenta republiky“. Kveruant měl za to, 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. 

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. 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. 

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 
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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“. 

Foto z videa Pravda o Mynářově penzionu z YouTube kanálu 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 Kverulant od KPR získal, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k tvůrcům nemají 

žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. 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. 

Kverulant požádal YouTube o odstranění kanálu 

Škodlivost takového jednání si deklaruje 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 již v červenci zástupci majitele YouTube, 

na společnost Google Czech Republic. Ta mu v řijnu 2021 sdělila, že se musí obrátit na Google Ireland Limited. Přesně to 

Kverulant udělal. Marně, i tam jeho podání ignorovali. 

Miloš Balák 

Miloš Balák je ředitel Lesní správy Lány. V březnu 2022 byl odsouzen ke třem letům vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu 

korun a čtyřletým zákazem činnosti za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže 

Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu krátce poté udělil milost. Kverulant protestuje proti tomuto výsměchu spravedlnosti a volá 

po odstoupení prezidenta. 

Otevření nové lávky v Lánské oboře (2021), prezident Miloš Zeman, ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, hradní kancléř 

Vratislav Mynář. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia 

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. 

Miloš Balák podle obžaloby zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie – stavební a báňská 

Libora Tkadlece. Mimo jiné mu umožnil podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s 

místy, kde se práce uskuteční. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. 

Kancelář odcházejícího prezidenta republiky Miloše Zemana byla konečně popsána podle pravdy: jako zločinné spolčení od 

samého počátku. Tedy ještě ne těmito slovy, na to se v české politice ani justici ještě nenajde dost odvahy. Ale nyní již 

pravomocný rozsudek pražského Krajského soudu nad ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem nemá a nedovoluje jiný 

výklad. Zbytek onoho zločinného spolčení sedí stále na Pražském hradě. 

Miloš Balák byl usvědčen z manipulací mnohamilionových zakázek a měl jít na tři roky do vězení a ještě zaplatit milionovou 

škodu. Soudy sice potvrdily i mimořádně nestandardní jednání vedoucího KPR Vratislava Mynáře, ale vzhledem k tomu, že se 

k těmto podivuhodným „detailům“ spolupráce mezi Mynářem a Balákem nevyjadřovala ani obžaloba, natož aby žádala jejich 

soudní posouzení, vlastní iniciativu, bůhvíproč, nevyvinuly. 

Raději na procházce v Lánech 

Alespoň máme díky policii a soudům potvrzeno několik důležitých faktů. Baláka, léta podezíraného ze spolupráce s jihočeskou 

opozičně smluvní mafií a vyvádění majetku z lesnických podniků, vlastněných podivnými společnostmi v Panamě a 

Lichtenštejnsku, určitě zcela náhodou figurujících ve slavných Panama Papers, přivedl do Lán právě Vratislav Mynář. 

Policejní odposlechy v Balákově kanceláři v Lánech zachytily řadu zajímavých konverzací mezi Balákem a Mynářem. Vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky byl podle všeho detailně zasvěcen do přípravy všech podvodných tendrů Lesní správy, v 

některých ohledech Baláka dokonce úkoloval. 

Prosadil například, že právní administraci největšího podvodného tendru bude zajišťovat jím určená advokátní kancelář – 

právě ta, která mu v roce 2014 zprostředkovala mimořádně výhodnou koupi vily v pražských Strašnicích od advokáta 

odsouzeného miliardáře Romana Janouška Víta Širokého. 
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Dva společníci stejné právnické firmy čistě náhodou přispěli v roce 2018 na Zemanovu prezidentskou kampaň celkem 1,7 

milionu korun. Z odposlechů je zjevné, že Mynář i Balák si byli od počátku vědomi, že připravují trestně stíhatelný podvod. 

Mynář v zachycených telefonátech mluvil o obavách z odposlechů. Policie proto raději skryté mikrofony z Balákovy kanceláře 

odstranila. Soud potvrdil, že důvěrné plánovací schůzky obou pánů později raději probíhaly na procházkách v chráněné lánské 

oboře. 

O celé kauze ale především o udělení milosti natočili počátkem dubna 2022 Reportéři ČT příspěvek s názvem Pilný muž 

Prosba o podporu 

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily příčí, začněte Kverulanta podporovat, jakkoliv 

malým, za to však pravidelným darem. 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

*Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

Kyjov, nástupiště 13, linka 666, foto: Michal Kupsa 

Autor: Vojtěch Razima 
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190. Přestaňme si štědře platit prezidenta a jeho rozežranou kamarilu 
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Zítra se má sejít sněmovní rozpočtový výbor, který posoudí, zda doporučit schválení dalšího rekordně vysokého rozpočtu 

Kanceláře prezidenta republiky. Miloš Zeman již devět let soustavně podkopává bezpečnost České republiky, důvěru v právní 

stát a škodí tak této zemi. Proto dnes Kverulant vyzval poslance a senátory, aby radikálně omezili rozpočet prezidenta. 

Kancelář prezidenta republiky předložila na příští rok do sněmovny rozpočet s celkovými výdaji 420,2 milionu. To je o 22 

milionů korun víc než letos. Hrad také ignoroval pokyn ministerstva financí (MF) snížit celkové výdaje alespoň o velmi 

kosmetických 4,4 milionu korun. Rozpočtový výbor se tímto rozpočtem již krátce zabýval na své schůzi 18. května 

2022.Poslanec Jan Volný (ANO), zpravodaj této problematiky k tomu tehdy uvedl, „že ani v minulých letech nepodporoval 

snížení rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje 

tedy přerušit bod do 8. června.“ Pro tento velmi benevolentní postup hlasovalo všech 15 z 15 přítomných poslanců. 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky utratila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti 

schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady pokouší zjistit, v březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem již devět let soustavně podkopávali bezpečnost České republiky a důvěru v právní stát. Systematicky podporovali 

Rusko a Čínu, kradli, pohrdali zákony a ústavou a škodili tak této zemi. Tito lidé disponují ročním rozpočtem přes půl miliardy 

korun. Kverulant se domnívá, že je nejvyšší čas přestat z peněz daňových poplatníků štědře financovat tyto věrolomné politiky 

a jejich rozežrané úředníky. Proto dnes vyzval poslance a senátory, aby radikálně zredukovali rozpočet hradní kamarily. 

Hradní platy 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

Jak zjistili kolegové z Hlídače státu, byla situace v roce 2021 ještě o něco horší. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Vratislav Mynář dostal v tomto roce od daňových poplatníků 2,6 milionu korun hrubého. Úředník Mynář tak měl větší plat než 

ministr. Velkou část platu Vratislava Mynáře navíc tvořily odměny. A to téměř 700 tisíc korun. Za co, to ví zřejmě jen jeho 

nadřízený, Miloš Zeman. Je namístě ptát se, co pro tuto zemi udělal v loňském roce Vratislav Mynář tak skvělého, že si 

zasloužil nejen zůstat na pozici, na které ani být nemá, ale navíc za co dostal takový plat. Ani další hradní úředníci v roce 2021 

rozhodně nestrádali. 

Jiří Ovčáček 

https://svobodny-svet.cz/prestanme-si-stedre-platit-prezidenta-a-jeho-rozezranou-kamarilu/
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Ovčáček nedokončil studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal se věnovat žurnalistice. Byl 

redaktorem a zpravodajem Haló novin, později redaktorem Blesku. Ovčáček za dobu působení v komunistických Haló 

novinách napsal za dva roky 443 článků, které svědčí o jeho fascinaci komunismem. Pak ale uvěřil a v září 2018 přijal z rukou 

osobního tajemníka arcibiskupa Dominika Duky svátost biřmování. 

Jiří Ovčáček byl jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana v prosinci 2013. Je velmi aktivní na sociálních sítích, 

účinně využívá zejména svůj twitterový účet. Jeho Twitter k prosinci 2019 uváděl 52 000 sledujících. Dle analýzy serveru 

Forum24 nicméně tvořily 70 % z tohoto čísla falešné účty. Ovčáček účet využívá k častým útokům na odpůrce Miloše Zemana 

a prosazování svých osobních zájmů, názorů a konspiračních teorií. Jeden příklad za všechny: 

Tweet Jiřího Ovčáčka z 21. 6. 2021 

Martin Nejedlý 

Martin Nejedlý se stal externím poradcem prezidenta v roce 2014. Na Hradě disponuje třemi místnostmi. Protože prý oficiálně 

nezastává funkci, nevyžaduje se od něj bezpečnostní prověrka. Martina Nejedlého na pražském Hradě považují britské a 

americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR. Nejedlý již dřív založil společný 

podnik s ruským gigantem Lukoil, firmu Lukoil Aviation Czech, a netají se obdivem k prezidentu Putinovi, jeho fotku měl na 

svém mobilu. 

Ruský prezident Vladimir Putin na mobilu Martina Nejedlého, foto Petr Topič, MAFRA 

Mezi vlivnými muži Česka zaujímá Martin Nejedlý nepochybně jedno z předních míst. Byl to on, kdo úspěšným sháněním 

sponzorů pomohl v minulosti Miloši Zemanovi vyšvihnout se na Hrad a dostal za to funkci poradce. Z prodejce aut se 

postupně během 20 let vypracoval na klíčového muže hlavy státu. Kdysi sdílel kancelář s lobbistou Miroslavem Šloufem, právě 

ten ho seznámil s Milošem Zemanem 

Většina profilů v médiích Nejedlého vykresluje jako muže, který má díky mnohaletému podnikání v Rusku silné vazby na tamní 

politiku a byznysové hráče – a v tomto směru funguje coby jakási ruská spojka na prezidenta Zemana. Na veřejnosti se 

opakovaně objevil vedle vlivného šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, Respekt popsal i jeho vazby na Jurije Ušakova, 

poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Nejedlý se dříve snažil v Moskvě vyjednávat o jádru, aniž k tomu měl mandát od vlády, Respekt společně s Aktuálně.cz 

upozornil na jeho utajovanou cestu do Ruska v době, kdy v Česku hrozilo, že ruský Rosatom vypadne z jaderného tendru. 

Když 24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, byl Zeman donucen tuto agresi veřejně odsoudit. Že to však s kritikou 

prezidenta Putina myslel opravdu vážně mu nevěří patrně nikdo, kdo žije v české kotlině déle než čtrnáct dnů. Kdyby to snad 

vážně myslel, bude jeho prvním krokem patrně opulentní vyhazov všech ruských švábů v čele s Martinem Nejdlem a 

rezignace. 

Tajná zpráva o Vrběticích 

K výbuchům dvou muničních skladů ve Vrběticích v okrese Zlín došlo v říjnu a prosinci 2014. První výbuch nastal 16. října, 

zemřeli při něm dva lidé. Další sklad vybuchl 3. prosince 2014. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl 

ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu. V dubnu 2021 vláda zveřejnila 

důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb. Tajná zpráva o tom dorazila i na Pražský 

hrad. Jen málokdo pochybuje o tom, že se se zprávou detailně seznámil Martin Nejedlý i Vratislav Mynář, kteří k tomu neměli 

oprávnění v podobě bezpečnostní prověrky. A někteří z nás dokonce nepochybují ani o tom, že kopie tajné zprávy skončila na 

ruské ambasádě. Když policie chtěla tato podezření prověřit a chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, Hrad jim zprávu nevydal a 

tvrdil, že byla skartována. 

Vratislav Mynář 

Mynář byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2013. Aby se mohl v pozici kancléře seznamovat s 

utajovanými dokumenty, potřebuje Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Tu nemá. Miloši 

Zemanovi to zjevně nevadí a Mynář je kancléřem dál. 

Vratislav Mynář má v pracovně vystavenou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poradcem prezidenta 

Martinem Nejedlým. Foto: Jakub Poláček, Blesk 

Trestní stíhání Mynáře a ovlivňování justice 

Policie Mynářovi sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podnět policii dali úředníci, 

kteří zkoumali dotaci na stavbu Mynářova penzionu. Dotaci 26 milionů korun na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově 

pozemku obdrželo v letech 2007 a 2008 občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s 
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Mynářem. V podmínkách dotace byl zakázán jakýkoli převod nemovitosti na soukromou osobu. Spolek Chřibák ale 

nedokončenou stavbu pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem, která poté získala ještě šest milionů z 

evropských peněz a přestavěla ubytovnu na wellness penzion. Mynář je za to trestně stíhán a dotace by měl vrátit. 

Počátkem roku 2019 byly v médiích uveřejněny články a rozhovory se soudci, kteří uváděli, že se je Mynář snažil ovlivnit v 

rozhodování o konkrétních kauzách. Prezident Zeman se Mynáře zastal a prohlásil, že nikoho neovlivňoval. 

Levné pozemky od církve 

V létě 2021 vyšlo najevo, že Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval kardinál Dominik Duka. Není jisté, 

zda tak Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním 

realizace projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na 

Mynářově oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka přichází 22. června 2017 na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky 

Vratislava Mynáře. Veřejnosti se kvůli tomu uzavřela část Jižních zahrad Pražského hradu.(CTK Photo/Vit Simanek) 

Zavření Pražského hradu 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi a jeho kamarile připomenout jejich buranské 

chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Počátkem května 2021 byl areál Pražského hradu široké veřejnosti konečně otevřen. Stalo se tak po více než půl roce úplné 

uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, na čas 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 se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 

proti rozsudku zpřístupňujícímu Hrad veřejnosti podali v půlce června dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta nekončí 

a čekají ho další soudní výdaje. 

Mynářův hradní kanál na YouTube 

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu „Pražský hrad – Kancelář 

prezidenta republiky“. Kveruant měl za to, 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. 

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. 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. 

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“. 

Foto z videa Pravda o Mynářově penzionu z YouTube kanálu Pražský hrad-Kancelář prezidenta republiky 
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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 Kverulant od KPR získal, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k tvůrcům nemají 

žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. 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. 

Kverulant požádal YouTube o odstranění kanálu 

Škodlivost takového jednání si deklaruje 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 již v červenci zástupci majitele YouTube, 

na společnost Google Czech Republic. Ta mu v řijnu 2021 sdělila, že se musí obrátit na Google Ireland Limited. Přesně to 

Kverulant udělal. Marně, i tam jeho podání ignorovali. 

Miloš Balák 

Miloš Balák je ředitel Lesní správy Lány. V březnu 2022 byl odsouzen ke třem letům vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu 

korun a čtyřletým zákazem činnosti za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže 

Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu krátce poté udělil milost. Kverulant protestuje proti tomuto výsměchu spravedlnosti a volá 

po odstoupení prezidenta. 

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. 

Miloš Balák podle obžaloby zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie – stavební a báňská 

Libora Tkadlece. Mimo jiné mu umožnil podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s 

místy, kde se práce uskuteční. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. 

Kancelář odcházejícího prezidenta republiky Miloše Zemana byla konečně popsána podle pravdy: jako zločinné spolčení od 

samého počátku. Tedy ještě ne těmito slovy, na to se v české politice ani justici ještě nenajde dost odvahy. Ale nyní již 

pravomocný rozsudek pražského Krajského soudu nad ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem nemá a nedovoluje jiný 

výklad. Zbytek onoho zločinného spolčení sedí stále na Pražském hradě. 

Miloš Balák byl usvědčen z manipulací mnohamilionových zakázek a měl jít na tři roky do vězení a ještě zaplatit milionovou 

škodu. Soudy sice potvrdily i mimořádně nestandardní jednání vedoucího KPR Vratislava Mynáře, ale vzhledem k tomu, že se 

k těmto podivuhodným „detailům“ spolupráce mezi Mynářem a Balákem nevyjadřovala ani obžaloba, natož aby žádala jejich 

soudní posouzení, vlastní iniciativu, bůhvíproč, nevyvinuly. 

Raději na procházce v Lánech 

Alespoň máme díky policii a soudům potvrzeno několik důležitých faktů. Baláka, léta podezíraného ze spolupráce s jihočeskou 

opozičně smluvní mafií a vyvádění majetku z lesnických podniků, vlastněných podivnými společnostmi v Panamě a 

Lichtenštejnsku, určitě zcela náhodou figurujících ve slavných Panama Papers, přivedl do Lán právě Vratislav Mynář. 

Policejní odposlechy v Balákově kanceláři v Lánech zachytily řadu zajímavých konverzací mezi Balákem a Mynářem. Vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky byl podle všeho detailně zasvěcen do přípravy všech podvodných tendrů Lesní správy, v 

některých ohledech Baláka dokonce úkoloval. 

Prosadil například, že právní administraci největšího podvodného tendru bude zajišťovat jím určená advokátní kancelář – 

právě ta, která mu v roce 2014 zprostředkovala mimořádně výhodnou koupi vily v pražských Strašnicích od advokáta 

odsouzeného miliardáře Romana Janouška Víta Širokého. 

Dva společníci stejné právnické firmy čistě náhodou přispěli v roce 2018 na Zemanovu prezidentskou kampaň celkem 1,7 

milionu korun. Z odposlechů je zjevné, že Mynář i Balák si byli od počátku vědomi, že připravují trestně stíhatelný podvod. 

Mynář v zachycených telefonátech mluvil o obavách z odposlechů. Policie proto raději skryté mikrofony z Balákovy kanceláře 

odstranila. Soud potvrdil, že důvěrné plánovací schůzky obou pánů později raději probíhaly na procházkách v chráněné lánské 

oboře. 

O celé kauze ale především o udělení milosti natočili počátkem dubna 2022 Reportéři ČT příspěvek s názvem Pilný muž 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 
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Zítra se má sejít sněmovní rozpočtový výbor, který posoudí, zda doporučit schválení dalšího rekordně vysokého rozpočtu 

Kanceláře prezidenta republiky. Miloš Zeman již devět let soustavně podkopává bezpečnost České republiky, důvěru v právní 

stát a škodí tak této zemi. Proto dnes Kverulant vyzval poslance a senátory, aby radikálně omezili rozpočet prezidenta. 

Kancelář prezidenta republiky předložila na příští rok do sněmovny rozpočet s celkovými výdaji 420,2 milionu. To je o 22 

milionů korun víc než letos. Hrad také ignoroval pokyn ministerstva financí (MF) snížit celkové výdaje alespoň o velmi 

kosmetických 4,4 milionu korun. Rozpočtový výbor se tímto rozpočtem již krátce zabýval na své schůzi 18. května 2022 

.Poslanec Jan Volný (ANO), zpravodaj této problematiky k tomu tehdy uvedl, „že ani v minulých letech nepodporoval snížení 

rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje tedy 

přerušit bod do 8. června.“ Pro tento velmi benevolentní postup hlasovalo všech 15 z 15 přítomných poslanců . 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky utratila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti 

schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady pokouší zjistit, v březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem již devět let soustavně podkopávali bezpečnost České republiky a důvěru v právní stát. Systematicky podporovali 

Rusko a Čínu, kradli, pohrdali zákony a ústavou a škodili tak této zemi. Tito lidé disponují ročním rozpočtem přes půl miliardy 

korun. Kverulant se domnívá, že je nejvyšší čas přestat z peněz daňových poplatníků štědře financovat tyto věrolomné politiky 

a jejich rozežrané úředníky. Proto dnes vyzval poslance a senátory, aby radikálně zredukovali rozpočet hradní kamarily. 

Hradní platy 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

Jak zjistili kolegové z Hlídače státu , byla situace v roce 2021 ještě o něco horší. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Vratislav Mynář dostal v tomto roce od daňových poplatníků 2,6 milionu korun hrubého. Úředník Mynář tak měl větší plat než 

ministr. Velkou část platu Vratislava Mynáře navíc tvořily odměny. A to téměř 700 tisíc korun. Za co, to ví zřejmě jen jeho 

nadřízený, Miloš Zeman. Je namístě ptát se, co pro tuto zemi udělal v loňském roce Vratislav Mynář tak skvělého, že si 

zasloužil nejen zůstat na pozici, na které ani být nemá, ale navíc za co dostal takový plat. Ani další hradní úředníci v roce 2021 

rozhodně nestrádali. 

Jiří Ovčáček 

Ovčáček nedokončil studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal se věnovat žurnalistice. Byl 

redaktorem a zpravodajem Haló novin, později redaktorem Blesku. Ovčáček za dobu působení v komunistických Haló 

https://pravdive.eu/news/3659/prestanme-si-stedre-platit-prezidenta-a-jeho-rozezranou-kamarilu
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novinách napsal za dva roky 443 článků, které svědčí o jeho fascinaci komunismem. Pak ale uvěřil a v září 2018 přijal z rukou 

osobního tajemníka arcibiskupa Dominika Duky svátost biřmování. 

Jiří Ovčáček byl jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana v prosinci 2013. Je velmi aktivní na sociálních sítích, 

účinně využívá zejména svůj twitterový účet. Jeho Twitter k prosinci 2019 uváděl 52 000 sledujících. Dle analýzy serveru 

Forum24 nicméně tvořily 70 % z tohoto čísla falešné účty. Ovčáček účet využívá k častým útokům na odpůrce Miloše Zemana 

a prosazování svých osobních zájmů, názorů a konspiračních teorií. Jeden příklad za všechny: 

Tweet Jiřího Ovčáčka z 21. 6. 2021 Martin Nejedlý 

Martin Nejedlý se stal externím poradcem prezidenta v roce 2014. Na Hradě disponuje třemi místnostmi. Protože prý oficiálně 

nezastává funkci, nevyžaduje se od něj bezpečnostní prověrka. Martina Nejedlého na pražském Hradě považují britské a 

americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR. Nejedlý již dřív založil společný 

podnik s ruským gigantem Lukoil, firmu Lukoil Aviation Czech, a netají se obdivem k prezidentu Putinovi, jeho fotku měl na 

svém mobilu. 

Ruský prezident Vladimir Putin na mobilu Martina Nejedlého, foto Petr Topič, MAFRA Mezi vlivnými muži Česka zaujímá 

Martin Nejedlý nepochybně jedno z předních míst. Byl to on, kdo úspěšným sháněním sponzorů pomohl v minulosti Miloši 

Zemanovi vyšvihnout se na Hrad a dostal za to funkci poradce. Z prodejce aut se postupně během 20 let vypracoval na 

klíčového muže hlavy státu. Kdysi sdílel kancelář s lobbistou Miroslavem Šloufem, právě ten ho seznámil s Milošem Zemanem 

Většina profilů v médiích Nejedlého vykresluje jako muže, který má díky mnohaletému podnikání v Rusku silné vazby na tamní 

politiku a byznysové hráče – a v tomto směru funguje coby jakási ruská spojka na prezidenta Zemana. Na veřejnosti se 

opakovaně objevil vedle vlivného šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, Respekt popsal i jeho vazby na Jurije Ušakova, 

poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Nejedlý se dříve snažil v Moskvě vyjednávat o jádru, aniž k tomu měl mandát od vlády, Respekt společně s Aktuálně.cz 

upozornil na jeho utajovanou cestu do Ruska v době, kdy v Česku hrozilo, že ruský Rosatom vypadne z jaderného tendru. 

Když 24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, byl Zeman donucen tuto agresi veřejně odsoudit. Že to však s kritikou 

prezidenta Putina myslel opravdu vážně mu nevěří patrně nikdo, kdo žije v české kotlině déle než čtrnáct dnů. Kdyby to snad 

vážně myslel, bude jeho prvním krokem patrně opulentní vyhazov všech ruských švábů v čele s Martinem Nejdlem a 

rezignace. 

Tajná zpráva o Vrběticích 

K výbuchům dvou muničních skladů ve Vrběticích v okrese Zlín došlo v říjnu a prosinci 2014. První výbuch nastal 16. října, 

zemřeli při něm dva lidé. Další sklad vybuchl 3. prosince 2014. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl 

ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu. V dubnu 2021 vláda zveřejnila 

důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb. Tajná zpráva o tom dorazila i na Pražský 

hrad. Jen málokdo pochybuje o tom, že se se zprávou detailně seznámil Martin Nejedlý i Vratislav Mynář, kteří k tomu neměli 

oprávnění v podobě bezpečnostní prověrky. A někteří z nás dokonce nepochybují ani o tom, že kopie tajné zprávy skončila na 

ruské ambasádě. Když policie chtěla tato podezření prověřit a chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, Hrad jim zprávu nevydal a 

tvrdil, že byla skartována. 

Vratislav Mynář 

Mynář byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2013. Aby se mohl v pozici kancléře seznamovat s 

utajovanými dokumenty, potřebuje Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Tu nemá. Miloši 

Zemanovi to zjevně nevadí a Mynář je kancléřem dál. 

Vratislav Mynář má v pracovně vystavenou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poradcem prezidenta 

Martinem Nejedlým. Foto: Jakub Poláček, Blesk Trestní stíhání Mynáře a ovlivňování justice 

Policie Mynářovi sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podnět policii dali úředníci, 

kteří zkoumali dotaci na stavbu Mynářova penzionu. Dotaci 26 milionů korun na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově 

pozemku obdrželo v letech 2007 a 2008 občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s 

Mynářem. V podmínkách dotace byl zakázán jakýkoli převod nemovitosti na soukromou osobu. Spolek Chřibák ale 

nedokončenou stavbu pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem, která poté získala ještě šest milionů z 

evropských peněz a přestavěla ubytovnu na wellness penzion. Mynář je za to trestně stíhán a dotace by měl vrátit. 

Počátkem roku 2019 byly v médiích uveřejněny články a rozhovory se soudci, kteří uváděli, že se je Mynář snažil ovlivnit v 

rozhodování o konkrétních kauzách. Prezident Zeman se Mynáře zastal a prohlásil, že nikoho neovlivňoval. 
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Levné pozemky od církve 

V létě 2021 vyšlo najevo, že Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval kardinál Dominik Duka. Není jisté, 

zda tak Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním 

realizace projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na 

Mynářově oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka přichází 22. června 2017 na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky 

Vratislava Mynáře. Veřejnosti se kvůli tomu uzavřela část Jižních zahrad Pražského hradu.(CTK Photo/Vit Simanek) Zavření 

Pražského hradu 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi a jeho kamarile připomenout jejich buranské 

chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Počátkem května 2021 byl areál Pražského hradu široké veřejnosti konečně otevřen. Stalo se tak po více než půl roce úplné 

uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, na čas 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 se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 

proti rozsudku zpřístupňujícímu Hrad veřejnosti podali v půlce června dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta nekončí 

a čekají ho další soudní výdaje. 

Mynářův hradní kanál na YouTube 

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu „Pražský hrad – Kancelář 

prezidenta republiky“. Kveruant měl za to, 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. 

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 . 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. 

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“. 

Foto z videa Pravda o Mynářově penzionu z YouTube kanálu 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 Kverulant od KPR získal, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k tvůrcům nemají 

žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. Pelikánem tedy podle Kverulanta 

jasně vyplývá, že v tomto případě dochází k jednoznačnému zneužívání cizí identity. Identity, která vlastně patří široké 
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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. 

Kverulant požádal YouTube o odstranění kanálu 

Škodlivost takového jednání si deklaruje 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 již v červenci zástupci majitele YouTube, 

na společnost Google Czech Republic. Ta mu v řijnu 2021 sdělila, že se musí obrátit na Google Ireland Limited. Přesně to 

Kverulant udělal. Marně, i tam jeho podání ignorovali. 

Miloš Balák 

Miloš Balák je ředitel Lesní správy Lány. V březnu 2022 byl odsouzen ke třem letům vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu 

korun a čtyřletým zákazem činnosti za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže 

Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu krátce poté udělil milost. Kverulant protestuje proti tomuto výsměchu spravedlnosti a volá 

po odstoupení prezidenta. 

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. 

Miloš Balák podle obžaloby zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie – stavební a báňská 

Libora Tkadlece. Mimo jiné mu umožnil podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s 

místy, kde se práce uskuteční. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. 

Kancelář odcházejícího prezidenta republiky Miloše Zemana byla konečně popsána podle pravdy: jako zločinné spolčení od 

samého počátku. Tedy ještě ne těmito slovy, na to se v české politice ani justici ještě nenajde dost odvahy. Ale nyní již 

pravomocný rozsudek pražského Krajského soudu nad ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem nemá a nedovoluje jiný 

výklad. Zbytek onoho zločinného spolčení sedí stále na Pražském hradě. 

Miloš Balák byl usvědčen z manipulací mnohamilionových zakázek a měl jít na tři roky do vězení a ještě zaplatit milionovou 

škodu. Soudy sice potvrdily i mimořádně nestandardní jednání vedoucího KPR Vratislava Mynáře, ale vzhledem k tomu, že se 

k těmto podivuhodným „detailům“ spolupráce mezi Mynářem a Balákem nevyjadřovala ani obžaloba, natož aby žádala jejich 

soudní posouzení, vlastní iniciativu, bůhvíproč, nevyvinuly. 

Raději na procházce v Lánech 

Alespoň máme díky policii a soudům potvrzeno několik důležitých faktů. Baláka, léta podezíraného ze spolupráce s jihočeskou 

opozičně smluvní mafií a vyvádění majetku z lesnických podniků, vlastněných podivnými společnostmi v Panamě a 

Lichtenštejnsku, určitě zcela náhodou figurujících ve slavných Panama Papers, přivedl do Lán právě Vratislav Mynář. 

Policejní odposlechy v Balákově kanceláři v Lánech zachytily řadu zajímavých konverzací mezi Balákem a Mynářem. Vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky byl podle všeho detailně zasvěcen do přípravy všech podvodných tendrů Lesní správy, v 

některých ohledech Baláka dokonce úkoloval. 

Prosadil například, že právní administraci největšího podvodného tendru bude zajišťovat jím určená advokátní kancelář – 

právě ta, která mu v roce 2014 zprostředkovala mimořádně výhodnou koupi vily v pražských Strašnicích od advokáta 

odsouzeného miliardáře Romana Janouška Víta Širokého. 

Dva společníci stejné právnické firmy čistě náhodou přispěli v roce 2018 na Zemanovu prezidentskou kampaň celkem 1,7 

milionu korun. Z odposlechů je zjevné, že Mynář i Balák si byli od počátku vědomi, že připravují trestně stíhatelný podvod. 

Mynář v zachycených telefonátech mluvil o obavách z odposlechů. Policie proto raději skryté mikrofony z Balákovy kanceláře 

odstranila. Soud potvrdil, že důvěrné plánovací schůzky obou pánů později raději probíhaly na procházkách v chráněné lánské 

oboře. 

O celé kauze ale především o udělení milosti natočili počátkem dubna 2022 Reportéři ČT příspěvek s názvem Pilný muž 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

The post Přestaňme si štědře platit prezidenta a jeho rozežranou kamarilu first appeared on . 
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Zítra se má sejít sněmovní rozpočtový výbor, který posoudí, zda doporučit schválení dalšího rekordně vysokého rozpočtu 

Kanceláře prezidenta republiky. Miloš Zeman již devět let soustavně podkopává bezpečnost České republiky, důvěru v právní 

stát a škodí tak této zemi. Proto dnes Kverulant vyzval poslance a senátory, aby radikálně omezili rozpočet prezidenta. 

Kancelář prezidenta republiky předložila na příští rok do sněmovny rozpočet s celkovými výdaji 420,2 milionu. To je o 22 

milionů korun víc než letos. Hrad také ignoroval pokyn ministerstva financí (MF) snížit celkové výdaje alespoň o velmi 

kosmetických 4,4 milionu korun. Rozpočtový výbor se tímto rozpočtem již krátce zabýval na své schůzi 18. května 

2022.Poslanec Jan Volný (ANO), zpravodaj této problematiky k tomu tehdy uvedl, „že ani v minulých letech nepodporoval 

snížení rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje 

tedy přerušit bod do 8. června.“ Pro tento velmi benevolentní postup hlasovalo všech 15 z 15 přítomných poslanců. 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky utratila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti 

schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady pokouší zjistit, v březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem již devět let soustavně podkopávali bezpečnost České republiky a důvěru v právní stát. Systematicky podporovali 

Rusko a Čínu, kradli, pohrdali zákony a ústavou a škodili tak této zemi. Tito lidé disponují ročním rozpočtem přes půl miliardy 

korun. Kverulant se domnívá, že je nejvyšší čas přestat z peněz daňových poplatníků štědře financovat tyto věrolomné politiky 

a jejich rozežrané úředníky. Proto dnes vyzval poslance a senátory, aby radikálně zredukovali rozpočet hradní kamarily. 

Hradní platy 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

Jak zjistili kolegové z Hlídače státu, byla situace v roce 2021 ještě o něco horší. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Vratislav Mynář dostal v tomto roce od daňových poplatníků 2,6 milionu korun hrubého. Úředník Mynář tak měl větší plat než 

ministr. Velkou část platu Vratislava Mynáře navíc tvořily odměny. A to téměř 700 tisíc korun. Za co, to ví zřejmě jen jeho 

nadřízený, Miloš Zeman. Je namístě ptát se, co pro tuto zemi udělal v loňském roce Vratislav Mynář tak skvělého, že si 

zasloužil nejen zůstat na pozici, na které ani být nemá, ale navíc za co dostal takový plat. Ani další hradní úředníci v roce 2021 

rozhodně nestrádali. 

Jiří Ovčáček 

Ovčáček nedokončil studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a začal se věnovat žurnalistice. Byl 

redaktorem a zpravodajem Haló novin, později redaktorem Blesku. Ovčáček za dobu působení v komunistických Haló 

https://oral.sk/prestanme-si-stedre-platit-prezidenta-a-jeho-rozezranou-kamarilu/
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novinách napsal za dva roky 443 článků, které svědčí o jeho fascinaci komunismem. Pak ale uvěřil a v září 2018 přijal z rukou 

osobního tajemníka arcibiskupa Dominika Duky svátost biřmování. 

Jiří Ovčáček byl jmenován tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana v prosinci 2013. Je velmi aktivní na sociálních sítích, 

účinně využívá zejména svůj twitterový účet. Jeho Twitter k prosinci 2019 uváděl 52 000 sledujících. Dle analýzy serveru 

Forum24 nicméně tvořily 70 % z tohoto čísla falešné účty. Ovčáček účet využívá k častým útokům na odpůrce Miloše Zemana 

a prosazování svých osobních zájmů, názorů a konspiračních teorií. Jeden příklad za všechny: 

Tweet Jiřího Ovčáčka z 21. 6. 2021 

Martin Nejedlý 

Martin Nejedlý se stal externím poradcem prezidenta v roce 2014. Na Hradě disponuje třemi místnostmi. Protože prý oficiálně 

nezastává funkci, nevyžaduje se od něj bezpečnostní prověrka. Martina Nejedlého na pražském Hradě považují britské a 

americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR. Nejedlý již dřív založil společný 

podnik s ruským gigantem Lukoil, firmu Lukoil Aviation Czech, a netají se obdivem k prezidentu Putinovi, jeho fotku měl na 

svém mobilu. 

Ruský prezident Vladimir Putin na mobilu Martina Nejedlého, foto Petr Topič, MAFRA 

Mezi vlivnými muži Česka zaujímá Martin Nejedlý nepochybně jedno z předních míst. Byl to on, kdo úspěšným sháněním 

sponzorů pomohl v minulosti Miloši Zemanovi vyšvihnout se na Hrad a dostal za to funkci poradce. Z prodejce aut se 

postupně během 20 let vypracoval na klíčového muže hlavy státu. Kdysi sdílel kancelář s lobbistou Miroslavem Šloufem, právě 

ten ho seznámil s Milošem Zemanem 

Většina profilů v médiích Nejedlého vykresluje jako muže, který má díky mnohaletému podnikání v Rusku silné vazby na tamní 

politiku a byznysové hráče – a v tomto směru funguje coby jakási ruská spojka na prezidenta Zemana. Na veřejnosti se 

opakovaně objevil vedle vlivného šéfa ruských železnic Vladimira Jakunina, Respekt popsal i jeho vazby na Jurije Ušakova, 

poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Nejedlý se dříve snažil v Moskvě vyjednávat o jádru, aniž k tomu měl mandát od vlády, Respekt společně s Aktuálně.cz 

upozornil na jeho utajovanou cestu do Ruska v době, kdy v Česku hrozilo, že ruský Rosatom vypadne z jaderného tendru. 

Když 24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, byl Zeman donucen tuto agresi veřejně odsoudit. Že to však s kritikou 

prezidenta Putina myslel opravdu vážně mu nevěří patrně nikdo, kdo žije v české kotlině déle než čtrnáct dnů. Kdyby to snad 

vážně myslel, bude jeho prvním krokem patrně opulentní vyhazov všech ruských švábů v čele s Martinem Nejdlem a 

rezignace. 

Tajná zpráva o Vrběticích 

K výbuchům dvou muničních skladů ve Vrběticích v okrese Zlín došlo v říjnu a prosinci 2014. První výbuch nastal 16. října, 

zemřeli při něm dva lidé. Další sklad vybuchl 3. prosince 2014. Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl 

ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu. V dubnu 2021 vláda zveřejnila 

důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb. Tajná zpráva o tom dorazila i na Pražský 

hrad. Jen málokdo pochybuje o tom, že se se zprávou detailně seznámil Martin Nejedlý i Vratislav Mynář, kteří k tomu neměli 

oprávnění v podobě bezpečnostní prověrky. A někteří z nás dokonce nepochybují ani o tom, že kopie tajné zprávy skončila na 

ruské ambasádě. Když policie chtěla tato podezření prověřit a chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, Hrad jim zprávu nevydal a 

tvrdil, že byla skartována. 

Vratislav Mynář 

Mynář byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v březnu 2013. Aby se mohl v pozici kancléře seznamovat s 

utajovanými dokumenty, potřebuje Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Tu nemá. Miloši 

Zemanovi to zjevně nevadí a Mynář je kancléřem dál. 

Vratislav Mynář má v pracovně vystavenou fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poradcem prezidenta 

Martinem Nejedlým. Foto: Jakub Poláček, Blesk 

Trestní stíhání Mynáře a ovlivňování justice 

Policie Mynářovi sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podnět policii dali úředníci, 

kteří zkoumali dotaci na stavbu Mynářova penzionu. Dotaci 26 milionů korun na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově 

pozemku obdrželo v letech 2007 a 2008 občanské sdružení Chřibák, které bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s 

Mynářem. V podmínkách dotace byl zakázán jakýkoli převod nemovitosti na soukromou osobu. Spolek Chřibák ale 
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nedokončenou stavbu pronajal firmě Clever Management vlastněné Mynářem, která poté získala ještě šest milionů z 

evropských peněz a přestavěla ubytovnu na wellness penzion. Mynář je za to trestně stíhán a dotace by měl vrátit. 

Počátkem roku 2019 byly v médiích uveřejněny články a rozhovory se soudci, kteří uváděli, že se je Mynář snažil ovlivnit v 

rozhodování o konkrétních kauzách. Prezident Zeman se Mynáře zastal a prohlásil, že nikoho neovlivňoval. 

Levné pozemky od církve 

V létě 2021 vyšlo najevo, že Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost 

nejprve nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval kardinál Dominik Duka. Není jisté, 

zda tak Duka učinil pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním 

realizace projektu svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na 

Mynářově oslavě padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666*. výročí založení obce. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka přichází 22. června 2017 na oslavu padesátých narozenin kancléře prezidenta republiky 

Vratislava Mynáře. Veřejnosti se kvůli tomu uzavřela část Jižních zahrad Pražského hradu.(CTK Photo/Vit Simanek) 

Zavření Pražského hradu 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi a jeho kamarile připomenout jejich buranské 

chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Počátkem května 2021 byl areál Pražského hradu široké veřejnosti konečně otevřen. Stalo se tak po více než půl roce úplné 

uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, na čas 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 se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 

proti rozsudku zpřístupňujícímu Hrad veřejnosti podali v půlce června dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta nekončí 

a čekají ho další soudní výdaje. 

Mynářův hradní kanál na YouTube 

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu „Pražský hrad – Kancelář 

prezidenta republiky“. Kveruant měl za to, 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. 

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. 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. 

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“. 

Foto z videa Pravda o Mynářově penzionu z YouTube kanálu Pražský hrad-Kancelář prezidenta republiky 
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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 Kverulant od KPR získal, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k tvůrcům nemají 

žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. 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. 

Kverulant požádal YouTube o odstranění kanálu 

Škodlivost takového jednání si deklaruje 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 již v červenci zástupci majitele YouTube, 

na společnost Google Czech Republic. Ta mu v řijnu 2021 sdělila, že se musí obrátit na Google Ireland Limited. Přesně to 

Kverulant udělal. Marně, i tam jeho podání ignorovali. 

Miloš Balák 

Miloš Balák je ředitel Lesní správy Lány. V březnu 2022 byl odsouzen ke třem letům vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu 

korun a čtyřletým zákazem činnosti za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže 

Klíčava. Prezident Miloš Zeman mu krátce poté udělil milost. Kverulant protestuje proti tomuto výsměchu spravedlnosti a volá 

po odstoupení prezidenta. 

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. 

Miloš Balák podle obžaloby zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie – stavební a báňská 

Libora Tkadlece. Mimo jiné mu umožnil podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s 

místy, kde se práce uskuteční. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. 

Kancelář odcházejícího prezidenta republiky Miloše Zemana byla konečně popsána podle pravdy: jako zločinné spolčení od 

samého počátku. Tedy ještě ne těmito slovy, na to se v české politice ani justici ještě nenajde dost odvahy. Ale nyní již 

pravomocný rozsudek pražského Krajského soudu nad ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem nemá a nedovoluje jiný 

výklad. Zbytek onoho zločinného spolčení sedí stále na Pražském hradě. 

Miloš Balák byl usvědčen z manipulací mnohamilionových zakázek a měl jít na tři roky do vězení a ještě zaplatit milionovou 

škodu. Soudy sice potvrdily i mimořádně nestandardní jednání vedoucího KPR Vratislava Mynáře, ale vzhledem k tomu, že se 

k těmto podivuhodným „detailům“ spolupráce mezi Mynářem a Balákem nevyjadřovala ani obžaloba, natož aby žádala jejich 

soudní posouzení, vlastní iniciativu, bůhvíproč, nevyvinuly. 

Raději na procházce v Lánech 

Alespoň máme díky policii a soudům potvrzeno několik důležitých faktů. Baláka, léta podezíraného ze spolupráce s jihočeskou 

opozičně smluvní mafií a vyvádění majetku z lesnických podniků, vlastněných podivnými společnostmi v Panamě a 

Lichtenštejnsku, určitě zcela náhodou figurujících ve slavných Panama Papers, přivedl do Lán právě Vratislav Mynář. 

Policejní odposlechy v Balákově kanceláři v Lánech zachytily řadu zajímavých konverzací mezi Balákem a Mynářem. Vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky byl podle všeho detailně zasvěcen do přípravy všech podvodných tendrů Lesní správy, v 

některých ohledech Baláka dokonce úkoloval. 

Prosadil například, že právní administraci největšího podvodného tendru bude zajišťovat jím určená advokátní kancelář – 

právě ta, která mu v roce 2014 zprostředkovala mimořádně výhodnou koupi vily v pražských Strašnicích od advokáta 

odsouzeného miliardáře Romana Janouška Víta Širokého. 

Dva společníci stejné právnické firmy čistě náhodou přispěli v roce 2018 na Zemanovu prezidentskou kampaň celkem 1,7 

milionu korun. Z odposlechů je zjevné, že Mynář i Balák si byli od počátku vědomi, že připravují trestně stíhatelný podvod. 

Mynář v zachycených telefonátech mluvil o obavách z odposlechů. Policie proto raději skryté mikrofony z Balákovy kanceláře 

odstranila. Soud potvrdil, že důvěrné plánovací schůzky obou pánů později raději probíhaly na procházkách v chráněné lánské 

oboře. 

O celé kauze ale především o udělení milosti natočili počátkem dubna 2022 Reportéři ČT příspěvek s názvem Pilný muž 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 
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Prev Práca samohybných húfnic „Msta-S“ počas špeciálnej operácie Next „SME NÚTENÍ VYKONAŤ DEMILITARIZÁCIU NIELEN 

UKRAJINY, ALE CELEJ ALIANCIE NATO“ … bolo oznámené v ruskom štátnom TV programe 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 
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kdože nám tady jako bojuje proti těm ruskejm dezinformacím 

soudruch danny z rootu vypustil blábol hele 

A pokud vy sam viditelne dezinformaci nedokazete rozpoznat, tak holt nezbyva nez se spolehnout na ty, kteri to zvladnou. 

Jich tady mam 5: Pavla Blažka, Igora Stříže, Františka Vrábela, Boba Kartouse a Jana Cempra, použila sem na ně jejich metody i 

retoriku. De jich najít víc ale i tědlectěch pět je jako dost na blicí pytlik           

don Pavel Blažek 

Dlouhodobej bojovník proti svobodě slova, pijavice veřejnejch prostředků, Putinův šváb a v neposlední řadě tvl ministr 

spravedlnosti ČR v současný Fialově vládě a hlava 'boje proti dezinformacím'. 

Svoboda slova jako hrozba pro demokracii 

v roce 2012 na brněským kongresu ODS coby místopředceda a ministr spravedlnosti ve vládě kabelkovýho premiéra Nečase 

prohlásil 

'média, zejména ta internetová, stávají vážnou hrozbou pro demokracii. Chybí v nich vyváženost svobody slova a ochrany 

osobnosti' 

hele zdroj 

A tou ochranou osobnosti myslel samozdřejmě předevšim svou vlastní osobu a vyvážeností svobody slova myslel 

pochopytelně zmizení článečků který se vo něm za ty roky nasbíraly       neni žádný velký překvápko, že Blažkoj vaděj 

článečeky na kverulant.org o kšeftech s krevní plazmou a taky ty polozapomenutý z doby jeho působení v Brně, odkud si 

kromě pár mega a ostudy odnesl i přezdívku 'don Pablo'       Takový zajímavý, jak jakoby o tu ochranu osobnosti jde vždycky 

těm nejvíc největším gaunerům       

Skandály dona Pabla v chronologickým seřazení podle wiki hele : 

V roce 2009 se Blažek objevuje na seznamu 'krajských kmotrů' sestaveným novinářema z lidovejch novin hele (kmotrem se 

tam jako myslí člověk, kterej tajně propojuje politiku s byznisem) 

Krátce po zvolení dona Pabla mistopřecedou ODS se zjištuje, že v době kdy byl radním za městckou část Brno-střed, tak jeho 

manželka dostávala od městskýho úřadu až 90% celkovýho počtu zakázek na exekuce. Z Blažkem to nijak nehnulo a 

komentuje to že to neni žádnej střet zájmů a že to je i morálně uplně v poho 

V roce 2010 po komunálních volbách Blažek v Brně sestavuje kolalici s ČSSD a pomáhá socanům získat židli primátora, ačkoliv 

ODS byla dost silná nato, by sestavila ňákou svou vlastní koalici bez socanů a vobsadila tak primátorský štokrle svým 

člověkem. Todlecto děsně rožčiluje Petra Nečase (tamtoho premiéra za ODS jak nějak krad ty kabelky pro svou dominu 

Nagyovou kterou si pak vzal za manželku nebo cožeto vlastně bylo za uplně neuvěřitelnej wtf moment český politiky, motala 

se u toho vojenská rozvědka a fízl Šlachta, ten řikal že voběvil ňákou megazlodějnu a nakonec z toho byly jenom ty pitomí 

kabelky) odvolává Blažka z dozorčí rady Lesů ČR, že prej to muže dělat jenom člověk co má duvěru premiéra. Jako nechci nic 

naznačovat, ale lidi se větčinou trestaj tak, že se jim šahne na peníze. 

samotnej don Pablo voznačuje svý vlastní odvolání premierem za 'mediální mýtus' a trošku zmateně to komentuje takle: 

Ale to je neuvěřitelný mediální mýtus, já jsem z dozorčí rady Lesů ČR odešel sám a vůbec to nesouviselo s Petrem Nečasem. 

Tedy – on nařídil, abych byl odvolán, ale to už jsem byl pryč. Celé to vzniklo z podezření, že mám v centrále Úřadu pro 

http://www.abclinuxu.cz/blog/GretinBlogisek/2022/6/soudruzi-bojovnici-proti-dezinfo-128373-128683
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ochranu hospodářské soutěže v Brně nějaké kontakty a mám tendenci zasahovat do jeho rozhodování ohledně nějakých 

tendrů. Ale to jsem v životě neudělal, ten důvod k odstoupení byl jiný. (...) Stal jsem se radním města Brna. Po dvou dnech 

jsem pochopil, že obě práce nejde stihnout. 

V roce 2012 se začíná o kabelkáře Nečase zajímat policie vedená Šlachtou, kolem Blažka zase kroužej novináři kuli kauze Diag 

Human, tak se Nečas s donem Pablem asi ňák jakože usmířej, Nečas děsně narychlo odvolává ministra spravedlnosti Pospíšila 

a na jeho židli instaluje dona Blažka, do mediálního vypuknutí Nečasova/Šlachtova/Nagyový šaškárny s kabelkama zbejvá +-

11 měsíců, fízlové toudle dobou už kolem premiéra Nečase samozdřejmě aktivně brousej a to nemohlo uniknout čučkařům z 

jeho vochranky. Jakej vliv na kabelkovou kauzu mělo vobsazení ministerstva spravedlnosti donem Pablem mužem jenom 

hádat, ze srandy Nečas ale Blažka takle divně ve spěchu ministrem vnitra asi jako neuďál       

Měsíc po rošádě na ministerstvu spravedlnosti novinář a bejvalej protikomunistickej dizident Jan Urban napsal na 

kverulant.org prohlášení, ve kterým kverulanti obviňujou Blažka ze střetu zájmu a podvodu v kauze Diag Human (ňáká divná 

šmelina s krevní plazmou v 90tkách hele kuli který Čechie skončila v exekuci) kde upřednostnil svý zájmy nad zájmama státu a 

udajně připravil Čechii až o nějakejch 8 miliard korun hele což maj kverulanti celkem hezky vozdrojovaný. Blažek má asi jako 

nějakej dobrej důvod by se mu kverulantí článečky furt přesejpaly v makovici a tak za pár měsíců po týdle kauzičce prohlašuje 

tamten svuj cenzurochtivej blábol o 'vyvažování ochrany osobnosti se svobodou slova'. 

kauza Torubarov 

Teďko si třeba jako někdo řiká nj to je jako toho, tak Blažek trošičku krade, to dělaj jakoby snad uplně všichni politici, hlavněže 

to neni žádnej ruskej šváb a máme protiputinovskýho ministra spravedlnosti, kterej by se před rusákama nikdy nesklonil. 

Nóóóóó tak to sorry jako ale nesu špatný zprávy       don Pablo je uplně typickej ruskej šváb a Putinův slouha, kterej 

nezákonně vydal rusákům podnikatele Alexeje Torubarova. 

Alexej Torubarov je bejvalej úspěšnej restauratér z ruskýho Volgogradu/Stalingradu, kámoš Borise Němcova a člen jeho 

opoziční pravicový strany. Torubarova podle jeho tvrzení prej vydírali jeho bejvalý obchodní partneři a ruská mafie prorostlá s 

ruskou tajnou službou FSB, ruskou policií a regionálníma politikama. Rusákům se ňák podařilo připravit Torubarova o jeho 

hospodu a prej se ho dokonce pokusili i zavražit noa tak Alexej na nic nečekal a zdrhnul z Ruska pryč. To se rusákům 

samozdřejmě nelíbilo, že jim utekla dojná kravička, tak na něj uplatný dustojnici FSB vydali mezinárodní zatykač ve kterým 

vykreslili jako vyděrače a mafiána navopak Torubarova. 

V roce 2011 Torubarova chytnou rakušáci ale rusům ho nedaj. Protože má Torubarov český vízum a protože tady má v Čechii 

rodinu a protože si tim hlavně nechtěj sami špinit ruce, tak ho strčej k nám do Čechie. Ještě než ho naši fízli zavřou v roce 

2012 do basy, si Torubarov stihne zažádat o azyl, to je děsně duležitej detail. Kromě toho že naše soudy rozhodujou o 

extradikci, jakože o vydání kuli tomu mezinárodnímu zatykači, běží tady paralelně i azylovací řízení noa mezinárodní závazky 

Český republiky zakazujou udělat extradikci dřív, než zkončí azylový řízení. Torubarův právník Hulík to ví, Torubarov to ví, 

čechijský soudy to věděj a ikdyby se ňákým nedopatřením stalo, že by Čechie měla ministra spravedlnosti kterej by takovou 

věc jakože nevěděl, tak má ministr určitě k ruce schopný lidi který si ho dyštak vodvedou někam stranou a třeba na motýlkách 

a kytičkách mu vysvětlej jak to jako všecko funguje. Takže Blažek jakoby vo tom azylovým řízením aže neumožňuje vydání na 

100% věděl, jen na to prostě jako hodil bobek a vsadil na to že mu všecko zase jako projde jako jiný jeho levárny. 

Český soudy jedou a uplně nezaujatě ( hele ) rozhodnou, že prej Torubaroj v Rusku jakože vůůůůbec nic nehrozí a koncem 

dubna 2013 Blažek podepisuje rozhodnutí o jeho vydání. A je taková zajímavá náhodička, že 10 dní před tim podpisem byl 

don Pablo v Moskvě něco tajemnýho zařizovat hele , oficialně tam prej domlouval vzájemný vydávání trestně stíhanejch lidí 

mezi Čechií a Ruskou federací, spíš víc si myslim, že tam jel políbit některýmu caroj prsten. Nebo něco jinýho       

Don Pablo samozdřejmě nic svejm kolegům z vlády neřek a kdyžuž tak prej různý nejednoznačný bláboly a vubec kolem toho 

ďál furt mlhu. Ani nezvedal mobil a na dobu vydávání prej navíc zdrhnul z Čechie někam do Skotska. 

1. května se Torubarův advokát Hulík ňák dozvěděl že Torubarova převezli z Brna do věznice Praha-Ruzině, víc blíž k 

mezinárodnímu letišti Václava Havla. To Hulíkoj samozdřejmě přišlo děsně divný tak volá ministroj zahraničí, senilní knížecí 

jasnosti Karloj Schwarzenbergoj, tenkrát eště za stranu zelenejch. Gerontokrat Schwarzenberg Hulika ujišťuje že se jako nic 

neděje, že vo nic nejde, že s Blažkem mluvil aže se žádej Torubarov rusákům dávat nebude. Tak si Hulík de hajnout a další den 

ráno v devět hodin mu příde zpráva, že Torubarov už byl jakože vydanej       

Si myslim že je takový zajímavý jak jako dokážou čechijský uřady děsně rychle makat když de vo nějakou levárnu, normálně 

rozhodnutí o extradikci prej trvá minimálně několik dní, v Torubarově případu to prej celý vyřídit trvalo jenom pár hodin. A ani 

svátek 1. května jim neva (spíš navopak hele )           

Do fyzickýho předání mezi našema policejníma čučkařema a agentama FSB ale zbejvá asi eště hodina a půl času. Hulík má u 

sebe v kanclu nějakýho děsně vlivnýho franzouzkýho ilumináta Francoise Ameliho, kterej má nejenomže v mobílku čísla všech 
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tehdejších ministrů Čechie a všecky je zkouší vobvolávat by to vydání Torubarova zastavili, ale voni mu ty hovory normálně 

zvedali i uprostřed jednání vlády           Svý prej taky sehrálo, když tu polosenilní schwarzenbergrovskou mumii málem kleplo 

když se dozvěděla že byl Torubarov vydanej aže by ztoho mohla mit celkem hezkej skandál 

Tak začíná mezinárodní vostuda a uplně neuvěřitelná šaškárna jako z ňákýho béčkovýho akčního špionážního filmu ve který si 

zahraje hnedka dalších x ministrů ČR, který projevili různou snahu Blažkovo protiprávní rozhodnutí zvrátit, letadlo plný 

ruskejch agentů a jedna fekální cisterna       celá ta blbost chronologicky tady hele 

akce cisterna 

Nejvíc nejakčnější je ministr financí Kalousek pod kterýho letiště spadá a kterej na vlastní vodpovědnost vodněkud nechává 

přivíst zrekvírovanej ho*nocuc a zablokuje ruskýmu letadlu runway, takže letadlo nemuže odletět 

vozová hradba má v čechii děsně dlouhatatatatatánckou tradici           

Kalousek je zato často kritizovanej a řiká se že to prej byla vod něj uplně zbytečná hysterie aže to k ničemu nebylo. Nevim jak 

nad tim jako Kalousek moc přemejšlel, si ale myslim že ho*nocuc strčenej před letadlo byl uplně geniální tach protože vostatní 

politici na Torubarova už museli nějak reagovat a zaujmout nějakej postoj, páč chudáci ztratili možnost vymluvit se na 

nedostatek času nebo že vo tý extradikci jakože vůůůbec nevěděli. A taky díky tý fekální cisterně vo tý kauze Torubarov 

vlastně vubec víme a nezapadlo to tolik prachem. nevim. 

Do cisternou vybržděnýho letadla vlezou naši policejní čučkaři, který maj nařízený vod ministra vnitra Kubiceho Torubarova 

vytáhnout ven. Ale rusové že prej dokavaď to nebudou mit naši fízli na oficiálním papíru žeto nic neznamená, pak že ruský 

letadlo je uzemí rusácký federace aže se žádnej Torubarov vracet nebude a když už je jednou Torubarov naloženej tak poletí a 

basta. Podle senilní jasnosti Schwarzenbergra to prej vypadalo skoro na přestřelku mezi našema čučkařema a ruskejma 

agentama z FSB, ale je možný že dědek kecá by z tý kauzy nevyšel jako uplnej srab. Samotnej Torubarov pak popisoval český 

čučkaře jako takový ušlápliky, von jim samozdřejmě houby rozuměl co řikali, ale znělo mu to prej jako by se těm rusákům 

zaněco vomlouvali hele . Takže asi jako takle se statečnejma bijcema ruskejch švábů z řad čechijský policie. 

Kromě Blažka se stihnul vyválet v hnoji a demaskovat se jako proruskej šváb i Zbyněk Stanjura , současnej ministr financí, 

tenkrát ministr dopravy. Pod něj spadalo řídění letovýho provozu takže i kontrolní věž Havlova letiště a bylo samozdřejmě v 

jeho moci zabrátit rusáckýmu letadlu odletět. No, nezabránil, ikdyž ho všichni zkoušeli ukecat. Navíc je to von, kdo Kalouska 

přesvěčuje že tady jako to letadlo nemužem zadržovat věčně a ať jako kouká s tim svým hov*ocucem ňák jakože vo pár metrů 

cuknout, ať rusáci mužou vzlítnout. To se nakonec stane, naši čučkaři couvnou a nechaj rusáky s Torubarovem na palubě 

odletět do matičky Rusi. 

happyend 

V říjnu 2013 nastal v Torubarově kauze jakože dóóóóóst zajímavej twist. Ruskej soud překvapivě rozhodl, že Torubarova 

skutečně okradli o 20 milionů rublů exposlanec dumy Glazkov společně s dustojníkem ruský tajný služby Čumanovem. 

Glazkova rusáci zatknou eště v soudní síni, Čumanov někam zmiznul hele . Nóóóó nebo byl zmizenej, to se prej 

nespolehlivejm špionům vobčas stává, hlavně těm východním       

Takový blbý bylo, že i když se ukázalo, že měl Torubarov celou dobru pravdu, tak to ale eště furt nebyl konec, furt pokračujou 

soudy s bejvalejma obchodníma parterama, který Torubarova viněj z podvodu a vydírání. Už ale nebyl zavřenej někde ve 

vězení a musel se jenom zdržovat na adrese svýho trvalýho bydliště. Uplně supr nápad když po vás de mafie s uplatnejma 

agentama FSB žejo       

Nakonec ale všecko dobře dopadlo. Torubaroj se podařilo ňák jakože uplatit ruský hlídací policajty a přez Ukrajinu zdrhnul do 

Maďarska, to zahrnovalo i cestu pěšky sněhem a mrazem skrz hlídanou hranici Schengenu, ho tam někde maďarský 

pohraničníci najdou zamotanýho ve vostatým drátu a po 6ti letech trvajicí úřední tahanici dostal Torubarov vod maďarů statut 

uprchlika hele , nóóó takže jestli se jako někdo potřebujete skovat před Putinem, tak větší šanci budeme mit i v 'proruským' 

Orbánově Maďarsku než v Čechii ovládaný spolunistickou vládou s lidmama jako sou don Blažek nebo Stanjura       

...tak jako dobře dopadlo......... v roce 2014, kdyžuž bylo uplně po všem, ústavní soud Blažkovo rozhodnutí zrušil, chvilku dona 

Pabla vyšetřovala policie kuli možný korupci, nakonec Blažek nebyl nijak potrestanej a misto toho by se dneska max tak plazil 

někde kanálama a byl rád, že se na něj a jeho zlodějny už pomaličku zapomělo, se nám ten drzej ruskej šváb rozlejzá na 

ministerstvu spravedlnosti a dělá že bojuje s 'ruskejma dezinformacema'. De ale tušit, že když tomu sobeckýmu kleptomanoj 

celou dobu nešlo vo nic jinýho než o vlastní prospěch, tak když bojuje s 'ruskejma dezinformacema' tak mu de předevšim zase 

jenom o nějakej vlastní prospěch, třeba o to zavřit novinářům hubu by se už nikdy veřejně nepitvala jeho děsně kontrovezní 

minulost. A si mužeme bejt uplně jistý, co by se asi jako stalo s článečkama o kauze Torubarov, o Diag Human, o zlodějnách 

na Brně-Střed a bůchví o čem všem dalším na co se teprve příde, kdyby ten Putinův šváb Blažek měl plnou kontrolu nad 

internetem a moch by jakože 'vyvažovat' tu ochranu osobnosti se svobodou slova. 
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https://helsinki.hu/en/the-man-who-defeated-the-hungarian-asylum-system/ 

https://www.lidovky.cz/domov/cesko-zaplatilo-torubarovi-jako-odskodne-250-tisic-podnikatel-chce-

vic.A151111_103054_ln_domov_ELE 

https://www.lidovky.cz/domov/krok-za-krokem-operaci-cisterna-uvedl-do-pohybu-francouzsky-

pravnik.A130527_213731_ln_domov_pef 

soudruch Igor Stříž 

Stejně jako měl doktor Frankenstein na špinavou práci a zločiny proti lékařský etice slouhu Igora, má taky don Pablo Blažek na 

dělání lumpáren svýho Igora. Igora Stříže, nejvyššího státního zástupce, bejvalýho člena KSČ a prokurátora komunistický 

lidově demokratický armády. 

Rudá smrt 

Rok po škole, v roce 1987 soudruch Stříž dobrovolně vstupuje do KSČ. Tendlecten rudej šváb je vzácná vyjímka kdy je vstup 

do KSČ jenom takovej jakože celkem drobňoučkej škraloupek páč vstup do KSČ byla jenom nutná podmínka pro to by 

soudruch moch jít dělat svou vysněnou práci komunistickýho prokurátora a moch brát svobodu nepřátelům režimu. Jo, ani ne 

dva roky před protikomunistickou sametovou revolucí tam soudruch vlez; totalitní režim se už pomaličku bortí, přesto se 

najdou fanatici který to neviděj nebo vidět nechtěj. Noa protože soudruhova víra v bolševickej řád světa je asi jako děsně 

pevná, tak nejenomže stihne vlízt do strany, nejenomže stihne nastoupit na vojenckou prokuratoru, ten rudej gauner stihne 

eště naposílat x vodpíračů vojenský služby do kriminálu. 

Protože je soudruch Stříž dobrej kádr a tvrdě drtí nepřátele komunistickýho zřízení, tak ani ne během jedinýho roku stihne 

vyrůst z čekatele přez vyšetřovatele až na židli vojenckýho prokurátora. Na vedoucí soudruhy asi jako uďálo dojem že 

soudruch Igor Stříž žádal několikanásobně delšejší tresty než nakonec soud uložil, že rozližšoval jestli je souzenej člen KSČ 

nebo ne a podle toho určoval dýlku trestu, že obžalovával náboženský vodpírače vojenský služby za stejnej 'zločin' a posílal 

do kriminálu i opakovaně čimž ignoroval mezinárodní závazky ČSSR i Sovietckýho svazu, že soudil jako vodpírače a žádal 

nejvyšší možný tresty i pro lidi, který prostě přišli z různejch neumyslnejch důvodů pozdě a nebo tim, že se někdy rozjel tak že 

ho museli umírňovat i jeho vlastní soudruzi z vojencký prokuratory. Soudruhovo vodhodlání a bolševickej zápal mu mezi 

vojákama vysloužilo samý takový milý přezdívky jako sou třeba 'rudá smrt' nebo 'Stříž bolševický kříž'. Děsně milej člověk, ten 

uvědomnělej komouš Stříž žejo. 

K soudruhově smůle přichází v listopadu roku 1989 protikomunistická revoluce a slibně začatá kariera rudýho prokurátora 

vybudovaná ze zničenejch osudů jinejch lidí je už definitivně v trapu. Takovýdle zapálený soudruzi jako je Igor si 

samozdřejmně nechtěj hnedka přiznat že jejich nejvíc nejzamilovanější totalitní režim už padnul aže ho už nejde zachránit aže 

to znamená i jejich vlastní konec, takže soudruch rudej prokurátor Stříž eště v prosinci roku 1989 žádá tresty pro vodpírače 

vojencký služby v lidově demokratický armádě. Porevoluční soudy už ale naštěstí jeho rudý bláboly naházely ze stolu rovnou 

dokoše, případný už vodsouzený vojáky rehabilitujou. 

soudruch nejvyšším státním zástupcem 

Po revoluci se soudruch Stříž překabátí, zahodí svou komoušskou stranickou průkazku někam do potoka a na pár let zmizne z 

veřejnýho života, asi má jako ňákej dobrej duvod, co by to jakoby asi tak jenom mohlo bejt           V roce 1994, rok po uznání 

nezávislosti samozvaný separatistický republiky Slovensko          , kdy už se asi na všecko trošičku zapomělo, soudruch opět 

přichází na scénu a bez ňáký větší pozornosti jde pracovat jako řadovej státní zástupce na olomoucký pobočce ostravskýho 

krajskýho zastupitelství (tam vyrobí procesní chybu která pomuže na svobodu 90tkovýmu mafiánoj Tomášoj Linhartoj hele ). 

Postupně soudruch Igor zase začíná lízt nahoru a znova jede kariéru, v roce 1996 je přeloženej vejš na Vrchní státní 

zastupitelství, tam pak dělá náměstka až do roku 2007, kdy v kauze s tzv. justiční mafií padne jeho voblíbenej šéf, olomouckej 

vrchní státní zástupce Ivo Ištván. V roce 2011 přejde soudruch Stříž na nejvíc nejvyšší státní zastupitelství a nejvíc nejvyšší 

státní zástupce Pavel Zeman si ho hnedka vybere za svýho prvního náměstka, tzn. je tam druhej nejhlavnější, spadaj pod něj 

třeba takový uplně bezvýznamný vodbory jako hospodářská a finanční kriminalita, trestní řízení a tak vůbec. Tehdejší ministr 

spravedlnosti Pospíšil měl asi jako voči z Kašparovy krávy, tak menování soudruha Stříže Zemanovým prvním náměstkem 
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podepsal. A nebo topnulák Pospíšil vůůůůůbec neni takovej bijec komoušů jak se jakoby zesebe dneska snaží dělat, v době 

menování soudruha prvním náměstkem se už trošičku začínala veřejně řešit Igorova komoušská minulost a je děsně 

nepravděpodobný by vo ni Pospíšil nic nevěděl. 

V červnu roku 2021 novináři načapou nejvíc nejvyššího zástupce Pavla Zemana, jak se ňák moc podezřele a zaujatě hrabe v 

případu svýho kámoše podnikatele kterýmu se nehodilo by šlechtickej rod Černínů dostal v restituci zpátky ňáký pozemky, 

který ten kámoš potřeboval prosebe a svou farmu. Zeman se z toho skandálu nakonec ňák jakože vykroutí ale protože mezi 

lidmama blbej pocit zustal, tak je Zeman stejně nakonec odejit pryč z funkce. Po jeho vodchodu uřad nejvíc nevyššího státního 

zástupce prozatim automaticky přechází na jeho prvního náměstka, soudruha Stříže. 

Soudruch to asi dělá dobře, takže za pár tejdnů se anonistická ministryně spravedlnosti Marie 'Domovnice' Benešová, sama 

taky bejvalá komunistická prokurátorka, rozhodne menovat soudruha Igora Stříže nejvíc nejvyšším státním zástupcem misto 

odejitýho Zemana. Jakmile soudruch Stříž vylez takle moc na světlo, tak se samozdřejmně hnedka začala všude pitvat jeho 

bolševická minulost a soudruch se začíná různě vykrucovat. Proč vykrucovat, když to je už na rezignaci?? Zaprvý, ten rudej 

gauner už dopředu věří že to všecko ustojí, tvl koukněte co všecko mu už prošlo. Zadruhý, von svou minulost velice dobře zná 

a předem věděl, co se na něj všecko vyhrabe, jeho to ňák moc nešokuje, když vyskakujou rudý kostlicvi ze skříní. Noa zatřetí je 

to bezvohledný karieristický hovado ale už nadhrobem, vejš už to asi jako nedotáhne a dobře to ví a svý místečko si proto 

chce takle moc držet. Si všimněte toho děsně zajímavýho rozdílu mezi panem prokurátorem a soudruhem prokurátorem : 

ikdyž je Pavel Zeman lump před kterým si každej slušnej člověk vodplivne, uměl skončit. 

Takže soudruch nám na svou vobranu vypouští různý manipulativní bláboly, lži a dezinformace. Jakože třeba postupoval 

striktně podle tehdejších zákonů - neni pravda, viz. opakovaně vodsouzený jehovisti nebo dost divně vedený výslechy, dál se 

pak vymlouvá že jenom dělal svoji práci aže vo žádnejch zločinech komunistický totality vubec nevěděl. Kde sme tendlecten 

dezinformační 'narativ' už jenom mohli slyšet........ jo už vim, v Norimbergskejch procesech s náckama a lidmama z NSDAP. 

Soudruch nám taky fňuká, že mu todlecto hrabání se v jeho podílu na zločinech totalitního režimu připomíná komunistický 

kádrování. Soudruhu Stříži, že komunistický kádrování vadí právě tobě           

V týhle zemi je asi jako fakt i nemožný možný a soudruch rudej prokurátor veřejný vymáchání ve svý vodporný minulosti 

přežil. Teďko je členem spolunistickýho tažení proti svobodě slova a fantazíruje o maximálních možnejch trestech za tzv. 

'nenávistný komentáře', zase by nejrači zavíral nevinný lidi do kriminálu a zase jede ten starej známej totalitářskej narativ, že 

prej svoboda projevu má svý hranice. Prozatim je naštěstí nějakej 3letej trest jenom strašení a dezinformace, sám soudruch 

Stříž přiznává, že ty hranice co už je schvalování utočný války/genocidia/etc sou nejasný a ve skutečně právním státě těžko 

vymahatelný hele , za hezkou historickou ironii považuju soudruhovu argumentaci mezinárodníma závazkama čechie. 

Před volbama do poslanecký sněmovny se nechávala Markéta Pekarová Adamová a Stanjura slyšet, že jestli teda jako ty volby 

vyhrajou, tak Stříže hnedka odvolaj hele . Od voleb to už ale jako máme půl roku a Stříž tam furt dřepí, dokonce si našel nový 

kamarády hele , takže asi takle dovopravdy současný vládě vaděj komouši a užívání komoušskejch metod obecně. Jako jo, 

pravomoc na to Pekarová se Stanjuru nemaj, ale taky vod nich slyšíte najednou takový to divný ticho vokolo soudruha 

Stříže???? Vod ruskýho švába Stanjury ani vod euromarxistky Pekarový to samozdřejmě neni žádný velký překvápko, zachovali 

se přesně tak, jak se jako dalo vod nich čekat. 

Jestli se nám tady maj dneska rozlejzat rudý prokurátoři a zase rozhodovat o tom, co mužem nebo nemužem řikat, tak to je 

jako by žádná revoluce nebyla. Si myslim že až bude v Čechii zase ňáká revoluce by se tentokrát neměl šetřit provaz, na Igoroj 

Střížoj a jinej jeho soudruzích mužeme krásně pozorovat že když se rudej šváb včas nepohoupá, tak znova vyleze nahoru a 

znova bude škodit. Todle je ta svoboda slova který se bojíš, žejo soudruhu? 

Odkazy 

https://www.voxpopuli.sk/pravo/kauzy-pravo/kdo-je-kandidat-na-pozici-nejvyssiho-statniho-zastupce-judr-igor-striz.html 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/108163/vztyk-pozor-ruda-smrt-prichazi-exkomunista-striz-je-novym-nejvyssim-

statnim-zastupcem.html 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Ruda-smrt-z-Olomouce-Vime-kdo-a-jak-trpel-pod-Igorem-Strizem-252824 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/igor-striz-jako-dukaz-ze-jsme-se-s-minulosti-

nevyrovnali/r~abb97348e48011eba1070cc47ab5f122/ 

https://cnn.iprima.cz/rozkol-v-ods-strize-odvolame-sliboval-pred-volbami-stanjura-blazek-to-v-planu-nema-53908 

https://echo24.cz/a/S2yvr/zlociny-komunismu-no-ja-bych-netvrdil-ze-bych-to-musel-vedet-haji-striz-svou-minulost-v-ksc 

soudruch František Vrábel 
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Protekční parchant z komunistický rodiny, horolezec, zakladatel spolku nelež.cz a analytický digisvazácký firmy Semanic 

Visions. De tušit, že to bude taky jeden z anonymních členů hnutí Čeští elfové, protože douhodobě na pokusy ovlivnění 

veřejnýho mínění a názorů politiků, by se mu dohodili kšefty, rád používá různý radikálnější proxy který nechce by byly uplně 

spojovaný se Semantic Visions (třeba právě tamten nějakej spolek nelež) 

necenzurovaný CVčko soudruha Vrábela 

Zatimco byly komunistický kriminály plný skutečnejch bojovniků proti komunistickejm dezinformacím a bludům, Vrábelův 

fotřík, soudruch trenér Jan Vrábel ( hele ) moch vycestovat z ČSSR a tak trénoval soudruhy olympijský sportovce jako hostujicí 

profesor na irácký vejšce. A protože byl soudruch prověřenej soudruch a získal si důvěru komunistický strany, moch 

vycestovat z toho našeho socialistickýho ráje i s celou rodinou, včetně svýho malýho Frantíka. Frantík se učí cizí jazyky, 

dozvídá se vod jinejch cizinců jak to jako nazápadě všecko funguje a jak se žije bez komoušský centralně plánovací ekonomiky 

a lozí po babylónskejch lvech hele (co to maj všichni ty komouši s tim babylonem). 

V roce 1968 armády varšavský smlouvy vedený rusákama zahájily na uzemí ČSSR speciální vojenckou operaci která ve 

výsledku v čechii vymění jednu komunistickou vládu za jinou komunistickou vládu. Vrábelovi rodiče proti tý invazi armád 

varšavskýho paktu udajně jakože ňák protestovali, spíš hádám, že si prostě jenom vsadili na špatnou frakci komoušů, což 

Frantikoj prej znemožnilo studovat ekonomii takže vystudoval nějaký učitelství zemáku s tělákem. Frantik se rád ukazuje jako 

voběť komunizmusu a padaj z něj prohlášení jako 'Komunisti mi vzali svobodu, mám s nimi nevyřízené účty blablablah', ale je 

takový zajímavý, že ho strana nechala udělat doktorát z teorie zdělávání hele , tzn. takovýho toho voboru kterej se v tý době 

jako úúúúúúrčitě nezabejval žádným marxizmem/leninizmem a už vůůůůůůbec ne jak ho jako jinejm nalejvat do hlav. 

Todlecto v těch svejch rozhovorech ten komouš moc nezmiňuje páč by to znamenalo že soudruch buďto měl známosti mezi 

vedoucíma soudruhama nebo prolez x boleševickejch zadků a nebo nám tak trošku vo svým životě kecá (soudruch věří že sou 

lidi hlupáci vovládaný dezinformacema, proč by jako nevypustil ňáký ve svuj prospěch). Navíc, to co soudruch Vrábel v roce 

1968 ztratil a sobeckým pohledem považuje za svobodu byly vreskutečnosti jenom výhody, který von a jeho rodiče dostali za 

kolaboraci s komoušským totalitním režimem. A jenom děsně těžško taky jako mužem věřit antikomunizmuz člověkoj, co se 

kamarádíčkoval s STBkama a v současnosti se kamarádíčkuje s kovanejma marxistama a radikálníma ultralevičákama jako jsou 

soudruzi Kartous nebo Cemper. 

Po protikomunistický revoluci v roce 1989 soudruch Vrábel převlíká kabát a v dobách, kdy v český republice řádí mafie, 

přehrady se plněj sudama s mrtvolkama a Krejčíř Mrázek a Kajínek choděj bumbat tlamolepy do poloilegálního baru 

Discoland, soudruch Vrábel začíná taky podnikat. Chvilku pracoval jako vedoucí brněnckýho městckýho uřadu, todlecto 

Vrábelovo krátký angažmá je následovaný rychlým nákupem lukrativních pozemků v blízkosti Brna, asi ňáká datová analýza 

          Původně na nakoupenejch pozemcích chtěl se svým bráchou postavit obchoďák, pozdějc projekt prodávaj a Vrábela 

vydělává několik desítek milionů korun. Noa protože peníze nevyďál svejma schopostma ale jenom tim že poznal fungování 

západního světa dřív než vostatní, svejma předlistopadovejma konexema a vobecně aktivitama, který byly možný asi jako 

jenom v 90kách, všecky peníze postupně prošustrovává v dalších podnikatelskejch pokusech, hlavně v projektu Newstin, vo 

tom kousíček dál. 

Přes společný známý se dá dohromady s bejvalým prejže špičkovým kryptografem státní tajný bezpečnosti, soudruhem 

Tomášem Feglarem (to je asi jako uplně normální že má slušnej člověk společný známý s stbákama) a začnou prodávat 

ochranu elektronický komunikace, předevšim ňákou ochranu před odposlechama. Z toho mužem usuzovat čim se asi jako 

zabejval soudruch Feglar když makal pro státní tajnou bezpečnost, bílej klobouček asi jako zrovna nenosil       

Vrábel přišel s tim, že se mu povedlo vyvinout nějakou zázračnou tech pro internetový vyhledávače která prej jakože dokáže 

pochopyt informace 'napříč jazyky' aže s tim prorazí rovnou v Silicon Valley a střelí to googlu nebo tak někomu. Taky v tý 

době pracuje jako subdodavatel firmy Cubic Corporation která ďála ňákou analýzu otevřenejch zpravodajskejch zdrojů pro 

NATO, to Vrábelu děsně zaujalo a rozhod se že jim ten nápad šlohne a zakládá podobnej projekt kterej se menuje 'Newstin'. 

Dobovej článeček o Newstin na lupě cz hele , kde se pro to Vrábel skrytě snaží vysomrovat nějaký prašule, za ani ne dva roky 

to už celý leželo hozený v hnoji uplně bez peněz. Dneska web sice furt běží ale už tam sou jenom samý divný článečky jako 

třeba jak jako zaparkovat u letiště nebo jakou si koupit domu podlahu nebo záclony a další divný clickbait pitominy. 

Soudruch Vrábel si svý neúspěchy v Silicon Valley vysvětluje tim, že tam na něj jako na východňára koukali skrz prsty, jinej 

výklad na kterej sem narazila řiká, že si všecky velký západní firmy tenkrát z PR duvodů děsně hlídaly by nespolupracovali s 

bejvalejma komoušema, stbákama a jinejma problémovejma lidmama který se ňák jakože podíleli na udržování komoušský 

totality v chodu. Víc pravděpodobnější ale prostě je že to co všecko jakože uměl newstin nebylo nic světobornýho a nic co by 

mohlo konkurovat tehdejším věcem který google a jiný velký firmy na který soudruch Vrábel jakoby cílil už dááááávno měly. 

Vrábel končí nemocnej a zchudlej u popelnic kde ho jednoho deštivýho podzimního večera najde podnikatel Jan Bárta a 

protože tuší, že potírání dezinformací bude big thing příštích pár let tak do Vrábela nalije prachy a k naší velký škodě mu dá 

další šanci prorazit v oblasti 'boje proti dezinfo'. A je takovou zajímavou náhodičkou, že Bártův bulvární web extra.cz se 
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záhadně nevobjevil v seznamu monitorovanejch webů spolku nelež, ikdyž podobný weby jako blesk.cz nebo aha.cz tam sou. 

Se zdá, že soudruch Vrábel umí projevit vděk       (sputnik a areroret na to dou uplně špatně. Bejvalo by rusákům stačilo kdyby 

Vrábeloj zaplatili za 'ochranu' a asi by teďko taky měli klid jako Bárta      ) 

V roce 2011 soudruch Vrábel zakládá díky Bártovejm prachům Semantic Visions, čechijsko-britckou firmu která podle svýho 

tvrzení prej disponuje nějakým military-grade systémem zpracování dat z otevřenejch zpravodajskejch zdrojů hele , relalně to 

asi jako bude stejná habaďůra jako newstin. 

Semantic Visions 

Jak jako Semantic Visions rozhoduje co je a co neni dezinformace soudruch Vrábel komentoval trošičku chaoticky v jednom z 

rozhovorů pro časák Reflex hele videjko takle: 

'Jestli se jedná o dezinformační web, nebo ne, tak my to určujeme ne tím, že bychom kontrolovali fakta , to dělají jiné skupiny, 

ale my jsme průkopníky toho algoritmického určování, zdali se jedná o dezinformace, či nikoliv, a my to neděláme ověřováním 

faktů, ale protože my nazákladě našich zkušeností víme, že ty dezinformace využívají jako vehikly dlouhodobá témata, kterým 

odborně řikáme narativy a dotoho napasují tu manipulativní toxickou zprávu nebo to vo čem nás chtějí přesvěčit v náš 

neprospěch, a tim nejsilnějším ruským narativem je ten proti evropský unii a blablablah' 

(hhhhmmmmmmm neni nááááhodou tamta evropská unie ve vrábelím blabolu taky jakože ňáká ta dezinformace ve vehiklu v 

narativu 'boj proti dezinfo'      ) 

Jak jako military-grade analytickej systém vyvynutej semantic visions fungoval/nefungoval v boji proti dezinfo jsme si v praxi 

vyzkoušeli za smrticí pandemie koronarýmy, kdy soudruch Vrábel dostal nastarost tamten 'slavnej' antidezinfo webík 

ministerstva zdravotnictví. A jak se jako web přepisoval jak se to zrovinka hodilo (asi podle toho jak se časem měnily všecky ty 

různý vládní vehikly a nanarativy      ) sem už tady nakrokovala +- před rokem hele             

Ale možná, že hlavní fungování Semantic Visions je jakoby úúúúúplně jiný, Vrábeloj je asi jako nějaká politika uplně volná a 

má to jenom jako takový jakože dojítko peněz z veřejnejch rozpočtů. Vrábel totiž s tim svým zázrakem obchází všecky západní 

vlády, piše do americkýho kongresu a somruje na to dotace, například od britcký vlády dostal už v roce 2019 dotaci 250k 

dolarů hele na boj proti dezinfo..... a to mi jako někdo vysvětlete - jeden kámoš stb co dělá že čerpá dotace větčině lidí děsně 

vadí a druhej zase jako ne a eště ho maj za ňákýho statečnýho antikomunistu       

jo a na Ondřeje Filipa z nic.cz má soudruch Vrábel taky ňákej vliv hele . nebo složšku           

Odkazy 

https://www.hegaion.cz/2020/06/cenzura-proti-dezinformaci-delegitimace_16.html 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/frantisek-vrabel-dezinformace-fake-news-rusko-facebook_1903130001_ogo 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99697/analytik-vrabel-dezinformacni-weby-chceme-pripravit-o-penize-mame-proti-

nim-dukazy-facebook-je-ale-jeste-horsi.html 

https://www.lupa.cz/clanky/frantisek-vrabel-newstin-vojenske-zpravodajstvi/ 

soudruch Bohumil Kartous 

Fanatickej marxista a antiamerikanista, člen týmu neuspěšnýho prezidentckýho kandidáta Jiřího Drahoše, mluvčí a člen 

anonymních kádrováků z hnutí čeští elfové, který o sobě pěkně prosím furt prohlašuje že je uplně apolitický       

Bob svý rudý 'moudra' hlásá na progresivistickým webu blisty.cz už někde vod roku 2004, z jeho vlastních slov hele '.....dle 

tehdejších záznamů archivovaných školským systémem měl nakročeno do rizikových oblastí obývaných outsidery všeho 

druhu....' lze vytušit, že to s antifou/neomarxistama/feťákama/etc táhne už od střední. 

Bobova rudý moudra pro blicí listy 

nóóóóó nechme promluvit samotnýho soudruha Boba a začtěme se do jeho článečků který vypotil pro ten progresivistickej 

plátek Britcký listy, díky lidem jako Bob plným právem přezdívanej jako 'blicí listy': 

'Další velkou mytologii má na svědomí Karel Marx , který se dokázal (vskutku geniálně) oprostit od filosofické představy 

metafyzického absolutna a na poznatky klasické ekonomie aplikoval obrácenou Hegelovu dialektiku -- dialektiku postavenou 

jednak na poznání, ale také na představách, což je schéma vedoucí k vzniku další mytologie. Jeho podíl byl v tomto případě , 

na rozdíl od Nietzscheho, opravdu osobní. Ovšem ,stejně jako u Nietzscheho, je za to neprávem odsuzován a démonizován .' 

'Pokud by chtěl někdo namítnout, že liberalismus není mytologií, neboť vyznává svobodu, pak podotýkám, že princip svobody 

(a svobody trhu zvláště) je ze strukturálního hlediska stejným mýtem jako bůh nebo sociální spravedlnost' 
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hele zdroj 

'Ještě nedávno rostl a vzkvétal souběžně s naším levým plotem nádherný, přes tři metry vysoký keř zlatého deště ............. O 

konci jeho života rozhodlo doslova několik centimetrů. Jeho kmen totiž vyrůstal z druhé strany plotu a nárok na vlastnická 

práva mu byla katem. ........... Někdy mívám silné pochybnosti o právu člověka na výhradní vlastnictví' 

hele zdroj 

'Marx byl bezesporu sociálně bystrý člověk. Někde ještě vyděšení dělníci s divošskou mýtickou bázní rozbíjeli stroje a on už 

věděl, že se jich musejí zmocnit úplně jiným způsobem, aby mohli jejich děti procitnout ve spravedlivé společnosti. Viděl ten 

dějinný proces, jak mu běží před očima a nedokázal si představit, že by se měl zastavit na emancipaci měšťanstva a nechat 

proletariát na holičkách. Jeho ideologický systém se u lidstva skutečně ujal a ve dvacátém století proběhly pod jeho záštitou 

revoluce na mnoha místech světa.' 

hele zdroj 

'Guevarova ideologičnost nebyla upachtěna dlouhodobou vazbou na fyzickou moc přesto, že taková vazba byla možná. 

Zemřel ve "službě" revoluci, což mělo pro nespokojence se sociálním řádem stejný význam, jako pro společenský řád smrt 

policisty ve službě jemu. Tím jistě oslovil hlavně intelektuální publikum, ale jeho postava byla dostatečně zajímavá i pro 

masovou spotřebu. Byl to prostě Marxův génius v Tarzanově těle ' 

hele zdroj 

'Otázku kauzality v případě totalitních režimů není možné tak hrubě redukovat. To není žádné zbytečné plácání, ale 

požadavek na snahu o pochopení širších souvislostí a ne vytvářet pravdu na základě volně vyňatých faktů. Jistě, mezi 

Hegelovou filosofií a dialektickou ideologií komunismu je přímý vztah, navozený je ale Marxem. Přesto ani jednoho 

nemůžeme obviňovat z hrůz, které se udály v následujícím století . ' 

hele zdroj 

Bobanoj, stejně jako jinejm rudejm vším, samozdřejmě neni cizí ani antiamerikanizmuz: 

'To, že americká armáda obsadila fallúdžskou nemocnici nemělo vliv pouze na špatnou dosažitelnost lékařského ošetření pro 

zraněné civilní obyvatele města, ačkoli tato skutečnost je jistě nejhorším důsledkem. Obsazení jedné z fallúdžských nemocnic 

americkou armádou je důkazem další dimenze vedení války.' 

hele zdroj 

' O pár let později došlo k invazi v Iráku. Invazní koaliční vojska, která přijela osvobodit irácký lid od útlaku tyranského 

diktátora, projížděla se těžkou obrněnou technikou po ulicích Babylónu, vydlážděných v jiném lidském věku a nenávratně 

poničila nejcennější historickou památku Iráku. Everlasting freedom. ........ Američané deklarují snahu vybudovat v Iráku 

demokracii na zelené louce. Ta louka ale vůbec není zelená. Tisíce let už se na ní buduje, vyrostla tam na svou dobu vyspělá 

historická civilizace v době, kdy v tehdejší Americe ještě neexistovalo tušení světa. ' 

hele zdroj 

marxův duch v tarzanově těle == návrat do doby palelololitu (ilustrační fotomontáž) 

marxista 

substring 'Marx' se vyskytuje ve 106 různejch Bobovejch článcích z celkovýho počtu 1259, tzn. soudruch marx okupuje 

Bobanovi článečky a určitě i mozek rovnou z 8.4%             Jako jo, mužeme namítnout že vochlasta a netáhlo Karel Marx sám 

osobně nikoho nezabil, že koalice která v Iráku svrhla islamistickýho diktátora Sadáma fakt jako při tom poškodila ňákou tu 

babylónskou dlažbu ale taková děsně nepříjemná drobná potíž je skovaná vtom, že soudruch Bob si moch pro svý článečky 

vybrat z asi bambiliónu různejch témat, nicméně se rozhod furt vomýlat marxizmuz a hájit Marxe a nadruhou stranu házet 

špínu na americkou armádu. A neřikaj snad samotný Český elfové, že nejsou duležitý jednotlivý 

prohlášení/článečky/blogísky/fakta který samy o sobě mužou bejt 'neškodný', ale že 'problematickej' je celkovej obraz kterej 

vytvářej??             

Takovej kovanej neomarxista bude jako úúúúúrčitě posuzovat udajný dezinformace uplně nezaujatě. Jestli tendle levičáckej 

pitoma relativizující zločiny marxizmu a Cheguevary má bejt jako člověk, kterýho se hnutí Čeští elfové nestydělo ukazovat, 

nóóóóóó tak se nám nabízí otázečka kdo asi jako jsou ty jejich soudruzi za který se už dokonce i vostatní elfíci styděj       

soudruch jan cemper 
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Ultralevicovej extremista vedenej ve výročních zprávách ministerstva vnitra hele a hele , ekoaktivista a exčlen strany zelených, 

odpůrce stavby americkejch vojenckejch základen v ČR, LGBT+ aktivista, nekritickej obdivovatel evropský unie, šéfredaktor 

factcheckingový neziskovky manipulatori.cz (krályk rád cituje          ) a fakticke.info. Ten má asi jako všecky vady který 

správnej euromarxistickej progresivistickej soudruch ma mit       Nicméně tendlecten ultralevicovej retard Cemper o sobě rád 

šíří dezinformaci, že prej jeho názory jsou 'středový'           

Když na soudruha prasklo jeho členctví v extremistickejch levicovejch organizacích (některý dokonce ved, třeba occupy 

prague), se začal vykrucovat jakože právě tadle jeho vlastnost, že levičákům opakovaně naletěl na různý jejich lži z něj dělá 

nejvíc nejvěčího experťa na dezinfo a právě proto von je ten pravej na vyvracení dezinformací. Když na Ukrajině začala válka, 

Cemper začal jakože vyvracet 'proruský dezinformace' ale najednou na veřejnost vyplavala soudruhova učast na prostestech 

proti americkejm základnám           sám soudruch Cemper ty prostesty voznačuje za spoluorganizovaný Kremlem aže se 

děsně vomlouvá, že tady ďál rusákům užitečnýho idiota. Jo, stejně jako pro Boba je i pro soudruha Cempera cocacola ďáblův 

utrejch           

Zase jeden soudruch, kterej neví kdy už by měl skončit. Kdyby soudruhovým zájmem dovopravdicky bylo lidem pomáhat by 

nenalítávali ňákejm těm proruskejm dezinformacím, tak by v kanclu smotal marxův plagát, dal si svejch pět švestek do krabice 

po banánech a rezignoval na svý šéfredaktorský židle, páč soudruhova přítomnost ve vedení těch už tak děsně pochybnejch 

neziskovek na duvěře jenom ubírá. Jenže to von ne, nejspíš to bude tim že je prej soudruch v exekuci a bonzování, kádrování a 

potírání svobody slova je jeho jediná vobživa (kterou ani neumí dělat pořádně hele ). Mužem na něj koukat jako na takovýho 

mladšího a hloupějšího soudruha Vrábelu, nicméně si nemyslim žeby soudruch Cemper byla jedna z Vrábelovejch loutek, spíš 

je to jenom vobyčejnej voportunistickej levičáckej blb kterej Vrábelu napodobuje stim že věří, že mu to taky vynese miliony z 

kapes daňovejech poplatniků. 

Odkazy 

http://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-extremismus-situacni-zprava-mv-2-2012-pdf.aspx 

http://www.mvcr.cz/soubor/zprava2012pspcr-pdf.aspx 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Cemper 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nackove-ho-polamali-tak-jim-vyvraci-bludy-Aktivista-Cemper-si-sype-popel-

na-hlavu-592611 

co si jako vo tom myslim 

jako správná dezinformátorka by sem teďko podle vrábelí definice měla nakonec tohodlectoho svýho narativu strčit nějakej 

ten dezinformační vehykl           

Takže to máme jednoho mafiána a čtyry komouše, samý gaunery. Soudruzi Bob a Jan projevujou jasnej antiamerikanizmuz, 

vostatně jako všechny tydlecty fetky ze sqatů a jinejch neomarxistickejch doupat, soudruch Stříž jasně ukázal že je vochotnej 

krutě a nemilosrdně sloužit rusácký loutkový vládě, don Pablo Blažek je vochotnej rusákům prodávat lický životy a soudruhoj 

Vrábeloj nijak moc neva spolupracovat s stbakama při svejch pokusech vo algoritmizaci bolševický cenzury a kádrování. A 

tydlecty lidi maj bejt jakože ty naši nejvíc nejhlavnější bojovníci proti ruskejm dezinformacím?? Pokud rusko neni jejich 

nepřítelem, proti čemu vlastně tydlecti potírači svobody slova vlastně bojujou?? nóóóóó myslimže sem si právě sama 

vodpověděla       

Se zdá, že když spolunisti vyvěšovali ty svý plagátky 'nedopustíme cenzuru' tak se vlastně už jenom tim dopustili 

dezinformace, páč to netrvalo zase tak dlouho a spolunisti při první možný příležitosti nechali zablokovat 8 webů, pak se to 

rozrostlo na 20+ (a určitě jako neni žádná náhoda že ty weby často spolunistickou vládu kritizovaly) a fakticky se dopustili 

nezákonný cenzury. Dezinformace asi taky jako bude když vo sobě soudruzi z 5tikoalice tvrděj že sou pravice aže nejsou 

žádný komunisti. Že kolaborujou se soudruhama, stbákama a rudejma prokurátorama by snad jako mělo i těm nejvíc 

nejzarytějšejším pochybovačům dokázat pravej vopak. 

Nezbejvá než spolunistům pogratulovat k uvedení Orwellova doublethinku v praxi. Snad se jako těch komoušů v předčasnejch 

volbách brzy zbavíme a zase bude hezky. 

Hodnocení: 92 % 

špatné • dobré 

Anketa 

muj nejvíc nejvoblíbenější bojovnik proti dezinfo je 
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don Pablo Blažek ( 18 % ) 

soudruch rudej smrťák Igor Stříž ( 15 % ) 

soudruch František 'Frank' Vrábela ( 28 % ) 

soudruch marxista Bob Kartous ( 43 % ) 

soudruch extrémista Jan Cemper ( 50 % ) 

Celkem 40 hlasů 

Anketa 

samozvaný bojovniky proti udajnejm dezinformacím by jsme měli 

potlouct ( 12 % ) 

spravedlivě vodsoudit k trestu smrti ( 5 % ) 

schodit z letadla do KLDR ( 12 % ) 

vystřelit z velikatatatatatánckýho děla ( 21 % ) 

zahrabat a zkompostovat na bioplyn ( 12 % ) 

přidělat k žentouru by vyráběli eletriku ( 26 % ) 

přelámat jim všecky kosti a pak je rehabilitovat ( 2 % ) 

skovat do vězení než se vymyslí co jako snima ( 9 % ) 

vyměnit s putinem za ua válečný zajatce ( 23 % ) 

vyzbrojit a poslat na frontu jako dobrovolníky ( 44 % ) 

Celkem 57 hlasů 

Obrázky 

Autor: Gréta 
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194. Odstraňme billboardový smog 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 8. 6. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 25 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/odstranme-billboardovy-smog/ 

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili 

Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A 

výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků 

pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz 

reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké 

billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů. Kverulant 

proto bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

V září 2018, před volbami do pražského zastupitelstva, se server Nechceme billboardy ve spolupráci s Kverulantem zeptal 

všech kandidátů na primátora na obecný názor na venkovní reklamu v Praze. Téměř všichni kandidáti se vyjádřili proti 

billboardům v hlavním městě. Zdeněk Hřib, tehdejší volební lídr Pirátů a pozdější primátor, uvedl: „Vizuální smog ničí dojem z 

veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu.“ 

Kverulant na konci listopadu 2018 odeslal tehdy novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, 

aby konečně vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje 

fanoušky. Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích 

I. třídy. Billboardáři do 1. září 2019 odstranili 3853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456. Z toho 

Ministerstvo dopravy odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. 

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

o jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant s vydatnou podporou e‑mailů od veřejnosti. A jaký je váš názor na 

billboardy ve městě? 

Anketa 

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města? 

Jsem rozhodně pro rozšíření zákazu 

1 596 (69 %) 

Jsem spíše pro rozšíření zákazu 

249 (11 %) 

Jsem spíše proti rozšíření zákazu 

197 (9 %) 

Jsem rozhodně proti rozšíření zákazu 

263 (11 %) 

Nahrávání... 

Pražské stavební předpisy a billboardy 

V srpnu 2016 začaly platit Pražské stavební předpisy (PSP), které postupně viditelně omezily billboardy v Praze. PSP však 

nejsou důsledně dodržovány, a tak nezmizely všechny billboardy, které zmizet měly. Přesto lze přijetí PSP považovat za 

zásadní úspěch. Kverulant je hrdý na to, že i on má na přijetí této normy svůj nepřehlédnutelný podíl. 

Grafika IPR 

https://www.kverulant.org/article/odstranme-billboardovy-smog/
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PSP byly schváleny po dlouhých peripetiích. Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního 

města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv i na povolování a umísťování 

reklamních staveb či chcete-li billboardů. 

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo. PSP 

zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit 

podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo 

billboard odstranit. K takové žádosti je vždy vyžadován souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní stavby. Úřad by měl 

při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného 

billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu. 

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe 

méně než 100 m. Územní analýza z podzimu 2021, kterou provedl Institut plánování a rozvoje (IPR) však ukázala, že PSP jsou 

okatě ignorovány. Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích (třetina jsou oboustranné nosiče), jich 770 porušuje 

některé ustanovení PSP. I proto město v říjnu 2021 prověřilo městskou firmu Technická správa komunikací (TSK), aby 

vyhotovila aktuální pasport všech staveb pro reklamu. TSK má také do konce roku vypracovat návrh dalšího postupu ve věci 

neutěšeného stavu staveb pro reklamu na městských pozemcích. 

Magistrát ještě nedávno dokonce uzavíral nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy. To se od října 2021 

změnilo. Rada města se usnesla, že město nebude uzavírat žádné nové smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy a 

udělovat souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení. 

PSP také zcela vyloučily umisťování billboardů o ploše nad 4 m 2 v památkových rezervacích a památkových zónách, tedy na 

většině území centrální části města. 

Schválení PSP rozhodně neproběhlo hladce. Jednu chvíli dokonce nebylo vůbec jisté, zda si Praha udrží vlastní stavební 

předpisy. Podrobnosti o tomto zápase najdete v Kverulantově kauze Pražské stavební předpisy. 

Konec ošklivých reklamních laviček 

Hlavní město začalo v létě 2021 odstraňováním 1400 kusů reklamních laviček stojící na celé řadě zastávek pražské hromadné 

dopravy a na veřejných prostranstvích. Nejdříve zmizí ty lavičky, jejichž umístění označily silniční úřady městských částí za 

neoprávněné a rozhodly o jejich odstranění. Zbývající lavičky budou odvezeny na základě exekučních příkazů. Úklid laviček z 

veřejných prostranství zajistilo hlavní město, náklady s tím spojené ale ponese bývalý nájemce, tedy společnost AD-Net. Ta 

lavičky i přes rozhodnutí soudů neodklidila. 

Foto: Přidej se a strhni to 

Pozemky pro instalaci mobiliáře, který kromě možnosti posezení přinesl Praze i nežádoucí reklamní plochy, pronajalo hlavní 

město v roce 1998. Za jejich užívání tržilo ročně jednu korunu za metr čtvereční. Nájemní smlouvu převzala v roce 2001 

společnost AD-Net. Praha již kontrakt dvakrát vypověděla, nejprve v roce 2014 a znovu o pět let později. AD-Net však 

vyjádřila svůj nesouhlas a navzdory opakovaným výzvám soudů lavičky neodstranila. 

Obří reklamní plachty na domech 

V Praze bylo v létě 2021 asi 120 reklamních plachet. Od 1. října roku 2021 je i v širším centru Prahy zakázala nová vyhláška. 

Někteří majitelé plachet je odstranili, ale jiní se kvůli údajným nerovným podmínkám obrátili na antimonopolní úřad a 

Evropskou komisi a plachty neodstranili. Vyhláška je prý omezuje v podnikání, zatímco pro provozovatele billboardů se nic 

nemění. Kverulant je přesvědčen, že kšeftaři s veřejným prostorem se svými stížnostmi úspěšní nebudou. Regulace agresivní 

venkovní reklamy je běžným standardem ve většině západních metropolí. Těm majitelům, kteří plachty neodstranili hrozí 

pokuta až dva miliony korun. 

Křižovatka Plynární a Argentinská v pražských Holešovicích Zdroj: Famedia 

Nevýhodná smlouva na pronájem pražských mostů 

Z předchozích odstavců by se mohlo zdát, že Praha boj proti kšeftařům s veřejným prostorem vyhrává. Tak to ale bohužel 

není. Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8000 m 2 

plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu 2 miliony korun ročně. Na základě této, stále platné, smlouvy 

získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m 2 pronajímané plochy. Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková 

cena za pronájem jednoho m 2 plochy pro billboard se má pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně. Praha tak ročně přichází o 

40 milionů korun. Billboardáři naopak od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř půl miliardy korun. 
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fotokoláž Kverulant.org 

Smlouvu pronájmu ploch na pražských mostech a lávkách převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 

2008 bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože 

ji nikdo nevypověděl, byla v roce 2018 v souladu s podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude nejspíš možné až 

v roce 2022. 

Je také důležité zmínit, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době 

prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím 

jednatelem. Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město. 

Že reklama na mostech je mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou společnost BigBoard uzavřela 

se společností Jihoměstská majetková. Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru na lávce přes 

Brněnskou ulici na začátku D1. Ročně za jedinou lávku zaplatí BigBoard 700 tisíc korun, tedy zhruba třetinu celkové částky, co 

platí jeho dceřiná firma Praze za více než stovku mostů. 

Navíc podle stále platných Pražských předpisů z roku 2016 je reklama na zábradlích mostů zcela zakázána. V § 82 odstavec 5 

se praví: „Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení nelze umístit na zábradlí ve veřejném prostranství.“ 

Zprávu o Kverulantově odhalení tunelu s reklamou na mostech převzala v listopadu 2018 řada novin a serverů a magistrát 

musel reagovat. Dle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09 / Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 

„Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti nápravy. 

Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství,“ sdělil. 

foto Kverulant.org 

Nevýhodná smlouva s JCDecaux 

Nevýhodná smlouva na pronájem mostů je však jen jednou z mnoha, se kterou se Praha v oblasti venkovní reklamy potýká či 

potýkala. Firma JCDecaux na základě smlouvy z roku 1994 provozuje asi 900 přístřešků na zastávkách MHD. Platí za to 

magistrátu nájem a výměnou na nich může prodávat reklamu, ale nejen tam. V roce 2008 Praha uzavřela se společností 

JCDecaux k této smlouvě dodatek. V dodatku šlo o povolení 200 nových billboardů za výstavbu dalších přístřešků na 

zastávkách MHD. 

foto Kverulant.org 

Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení smluv s 

JCDecaux. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti 

nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi 

nepodařilo dosáhnout zrušení smluv. Ale Kverulantova kampaň nakonec přesvědčila minulé vedení města (2014–2018, koalice 

ANO 2011, ČSSD, Strana zelených, KDU‑ČSL a STAN), aby smlouvy označilo za nevýhodné. Následující politická reprezentace 

města – od roku 2018 koalice Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) – rozhodla, že mobiliář od JCDecaux 

nahradí vlastním. Dodavatelem nových městských přístřešků by měla být dceřiná firma magistrátu Technologie hlavního 

města Prahy. První se mají v ulicích objevit koncem roku 2021. 

Smlouva mezi magistrátem a JCDecaux však končí už v červnu roku 2021. Přístřešky i reklamní plochy by tak od podzimu 2021 

měly začít mizet. Nejprve by podle schváleného harmonogramu měly být odstraněny v okrajovějších částech metropole, příští 

a přespříští rok pak mají zmizet i z centrálních částí. 

Jak už bylo řečeno, magistrát sice smlouvu s JCDecaux neprodloužil, ale udělaly to již některé pražské městské části. Lze říct, 

že je k tomu donutil magistrát, který do léta 2021 nevybral dodavatele nových zastávek. Městské části tak byly postaveny před 

rozhodnutí, a to buď uzavřít dohodu s JCDecaux, nebo dopustit, že k 30. červnu 2021 budou přístřešky odstraněny bez 

náhrady. Na počátku léta 2021 tak smlouvy s firmou již uzavřely nebo se chystají uzavřít Praha 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 nebo 11. 

Billboardáři poškozují zeleň 

Na jaře 2017 Kverulant pro změnu odhalil, že billboardáři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň. Křiklavým 

příkladem byla situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova. Tam na pozemcích 

patřících Praze došlo k uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 

40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce spočívající v prostorovém odstínění přilehlé lávky a 

rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukověizolační a prachověizolační funkce, kvůli které lemují oblast 

severojižní magistrály. 

foto Kverulant.org 
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Kverulant v dubnu 2017 podal v této věci České inspekci životního prostředí podnět k zahájení správního řízení. Inspekce 

provedla na základě Kverulantova podnětu šetření a konstatovala, že „stromové dřeviny mají koruny zakráceny podle hrany 

billboardu tak, aby je nezakrývaly. Dotčena je více než 1/3 korun stromů. Byly provedeny podstatné a trvalé zásahy snižující 

společenskou, estetickou a ekologickou funkci dřevin“. Inspekce Kverulanta dále informovala, že se jí zatím nepodařilo 

vypátrat viníka, ale pracuje na tom. Kverulant chápe, že z hlediska práva je třeba viníka řádně usvědčit, nicméně Kverulant je 

naprosto přesvědčen, že nezákonné poškození veřejné zeleně si objednal majitel billboardů, firma BigBoard. 

LED billboardy 

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto 

je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtu. Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně 

LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. 

foto Kverulant.org 

Plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní policie v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť. Říká 

o nich: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou 

schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu 

značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené 

viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost 

řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke 

stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“ Další podrobnosti o LED billboardech 

naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU. 

Vzápětí potom, co Kverulant vyzval vedení Prahy, aby konečně vyčistilo Prahu od billboardového smogu, se ke Kverulantově 

výzvě připojil spolek Holešovičky pro lidi, zastupující více než 600 obyvatel této lokality. I tento zapsaný spolek odeslal dopis 

primátorovi a radním a požádal je o pomoc s odstraňováním vizuálního smogu a zejména billboardů z území Prahy. Předseda 

spolku Michal Trník v dopise píše: „Věřím, že nová koalice, na rozdíl od té předchozí, má pro tento krok všechny předpoklady. 

I proto s velkou nadějí čekáme na kroky nového magistrátu a věříme, že nové vedení Prahy chápe, jak má vypadat moderní 

metropole bez vizuálního smogu, který paradoxně pomalu mizí od dálnic, ale v památkově chráněné zóně hl. města Prahy 

není problém na něj narazit téměř na každém kroku.“ 

Místem, kde byl boj Kverulanta a spolku Holešovičky pro lidi úspěšný, byla frekventovaná ulice V Holešovičkách. Stavební úřad 

Prahy 8 tam totiž v roce 2008 povolil na 10 let stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho 

LED billboardu občané bydlící v této oblasti usedavě protestovali, ale stavební úřad jejich námitky dlouho ignoroval. Zvláště 

ostudné bylo, že městská část vyměnila zdraví a klid svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně 

nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasovala od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy 

stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro lidi, sdružující více než 600 členů, zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní 

smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel 

za pronájem pozemků inkasovala, až do roku 2019, kdy billboardům končí stavební povolení. Praha 8 to odmítla, měla s 

billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2029. Billboardy sice byly zatím povoleny jako stavba dočasná 

do konce roku 2019, ale na konci ledna 2020 byly stále ještě v provozu, a tak se Kverulant dle zákona o svobodného přístupu 

k informacím zeptal, jak je to možné, že oba v lednu již nelegální billboardy stále ještě obtěžují široké okolí a zda stavební 

úřad Prahy 8 již zahájil řízení o odstranění staveb. Kverulantův zájem o nelegální billboard přiměl úředníky urychleně konat. 

Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a zjistil, že LED billboard je stále v provozu. Po zjištění této skutečnosti úřad rozhodl 

dne 2. února 2020, podle ust. § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006 stavebního zákona, o zákazu užívání stavby. Současně také 

zahájil řízení o odstranění stavby. 

foto Kverulant.org 

Nechceme billboardy 

Koncem listopadu 2018 se ke Kverulantově výzvě připojilo i občanské sdružení NECHCEME BILLBOARDY. Předseda sdružení 

Ing. Štěpán Fiala v dopise primátorovi a radním píše: „ Věříme, že díky Vaší nové koalici má Praha šanci vypořádat se s 

neblahým dědictvím posledních zhruba deseti let, kdy zde venkovní reklama nekontrolovaně bujela a zaplavila město tisíci 

nových ploch, od často nelegálních plachet a cedulek až po agresivní obří bigboardy hustě lemující většinu pražských 

výpadovek. Například jen v roce 2010 pronajala RHMP v čele s primátorem Bémem více než 1500 městských pozemků za 

účelem provozování reklamních zařízení s plochou od 9 do 20 m 2. K výraznému omezení reklamního smogu by přitom stačilo 

udělat tři relativně jednoduché kroky, které nevyžadují žádné legislativní změny.“ Těmito kroky jsou: 

1) Neprodlužovat smlouvy na pronájem městských pozemků k provozování reklamy. Pochopitelně, toto opatření sníží příjmy 

pražského rozpočtu. Nicméně tuto skutečnost je nutné spíše než jako ztrátu příjmů chápat coby investici do kultivace 
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veřejného prostoru a bezpečnosti silničního provozu. Není nezbytně nutné rušit úplně všechny nájemní smlouvy – město 

může vytipovat část pozemků, kde venkovní reklama není tolik rušivá, a tyto nadále pronajímat. 

2) Začít důsledně odstraňovat nelegální reklamu. V současnosti je proces odstraňování černých reklam, který má fakticky 

provádět TSK, velmi zdlouhavý a neefektivní (podrobněji viz článek ). Systematickým odstraňováním reklam by měla být 

pověřena specializovaná firma (ať už soukromá, či k tomu účelu založená městská). Jistě by pomohla i pasportizace 

reklamních ploch, jejímž výstupem by měl být seznam povolených nosičů, s odkazy na příslušná povolení či nájemní smlouvy. 

Odstraňování nelegálních reklam umístěných bez řádné nájemní smlouvy na městském majetku by pak mohlo být daleko 

rychlejší, protože by nebylo potřeba absolvovat administrativně složitý proces stanovený zákonem o pozemních komunikacích 

(tj. tyto reklamy je možné odstranit bez předchozí výzvy silničního úřadu). I veřejnost by měla mít možnost nelegální nosiče 

jednoduše nahlašovat, např. prostřednictvím portálu Změňte.to. 

3) Přimět stavební úřady dodržovat omezení venkovní reklamy stanovené v Pražských stavebních předpisech. PSP obsahují 

několik regulačních opatření ve vztahu k venkovní reklamě (byť po nátlaku billboardových firem poměrně omezených). 

Vzájemný odstup mezi reklamními poutači nad 4 m 2 musí být roven nejméně trojnásobku plochy většího z poutačů, 

minimálně 100 m. Stejně tak není možné poutače s plochou nad 4 m 2 umísťovat v památkových rezervacích a zónách nebo 

např. v parcích či na zábradlích ve veřejném prostranství. 

Zdá se, že Kverulantova výzva nakonec nezůstala oslyšena. V lednu 2019 prohlásila Praha ústy svého radního pro majetek Jana 

Chabra, že chce odstranit billboardový smog. Více již v reportáži televize Prima: 

Kverulant dobře ví, jak daleko je od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných, a proto pražské politiky bedlivě sledoval 

a připomínal jim nejen jejich sliby, ale i jejich zákonné povinnosti. 

Dálniční billboardy v Praze 

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. 

třídy. Tento zákaz se týká i Prahy. I pražský magistrát coby silniční správní úřad měl již k 1. září 2017 odstranit nejméně 59 

nelegálních reklamních zařízení podél silnic I/4, I/7 a I/8 na úsecích, které vedou Prahou. 

Zdroj: mapy.cz 

Kverulant na to magistrát několikrát upozorňoval. Ten se však vymlouval, že čeká na vyjádření Ústavního soudu, kam se v roce 

2017 obrátila skupina sedmnácti senátorů s návrhem zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly 

reklamní plochy zmizet. V únoru 2019 však Ústavní soud návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů rázně zamítl. Následně 

se Kverulant znovu obrátil na primátora Prahy, na všechny členy rady a na vybrané magistrátní úředníky, aby konečně začali 

čistit Prahu od nelegálních billboardů. Tentokrát byl úspěšný a magistrátní úředníci do podzimu 2019 konečně nechali sundat 

17 billboardů, které stály u silnic první třídy, a byly tak od září 2017 zakázané. Dalších 11 velkoplošných reklam bylo zakryto a 

čeká na zbourání. 

Demontáž billboardu 1. srpna 2019 v blízkosti pražského letiště, foto: ČTK 

Pronájem sloupů veřejného osvětlení 

V listopadu 2021 hlavní město Praha uzavřelo tři smlouvy o nájmu reklamních ploch na 1 110 stožárech veřejného osvětlení 

na rok a půl. Praha pronajala veřejný prostor firmě AgE – reklamní agentura, s.r.o. za necelých 9 milionů korun na 434 na 

stožárech veřejného osvětlení, firmě BULLDOG REKLAMA s.r.o. 124 sloupů za necelé 3 miliony korun a konečně firmě ELTODO 

OSVĚTLENÍ, s.r.o. 552 sloupů za 7,5 milionů korun. Kverulant to považuje za neomalenou privatizaci veřejného prostoru a opět 

napsal na magistrát. 

Praha, Jižní spojka, foto: Kverulant.org 

Billboardy na městských pozemcích 

Přestože Praha deklarovala, že omezuje vizuální smog, ani po téměř dvou letech vládnutí Pirátů nevypověděla 27 nemravných 

smluv na pronájmy městských pozemků, na kterých stojí 30 obřích billboardů. Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí 

ANO. Právě parazité na veřejném prostoru v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za zastavení 

významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro 

billboardáře udělalo. 

Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a hnutí ANO v nich propadlo. Přesto stará rada v čele s 

Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám, kterými se změnily doby 

platnosti smluv z doby určité na dobu neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 

nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává za pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc 
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korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových společností 

z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje kolem částky 850 tisíc korun ročně. Za 30 

billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale billboardáři inkasují 25,5 milionu. 

Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. 

V březnu 2020 byla uzavřena poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří billboard 

poblíž magistrály. V tomto případě Magistrát za pronájem dostane necelých 160 tisíc korun ročně, zatímco roční příjem z 

pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti na tom. Ve stejné době Kverulant odhalil, že Praha 20 pronajala se souhlasem 

magistrátu pozemek pro billboard v Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně. 

Kverulant odeslal počátkem dubna 2020 primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně začali 

čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili, a vypověděli všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být 

relativně snadné. Všechny by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu. Odpověď magistrátu 

přišla po dlouhých pěti měsících počátkem září 2020. Smlouvy vypovězeny nebyly, ale prý už je připraveno k projednání 

„několik tisků týkajících se strategie regulace reklamy“. 

Nevýhodné smlouvy Jana Čižinského 

Na podzim 2020 byla pozornost veřejnosti opět zahlcena koronavirem a parazité na veřejném prostoru toho opět zneužili. 

Zastupitel hlavního města Prahy a starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel s billboardáři hned čtyři pro radnici krajně nevýhodné 

smlouvy. 

fotokoláž Kverulant.org 

Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u ulice 

Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A třetí 

je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno na 

pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 

umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant si tyto 

hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a 

ještě s roční výpovědní lhůtou. 

Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na křižovatce ulic Komunardů a 

Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela 

s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již nepokračovat. Podle této smlouvy budou 

moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především 

korupci. 

Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení Prahy 7. Kroky radnice v rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem 

Razimou přišel obhajovat místostarosta Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru: 

Autor: Vojtěch Razima 
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195. Sněmovna dnes prezidentovi a jeho rozežrané kamarile schválila 

rekordní rozpočet 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 8. 6. 2022, 15:09 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 497 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/snemovna-dnes-prezidentovi-a-jeho-rozezrane-kamarile-schvalila-

rekordni-rozpocet/ 

Miloš Zeman již devět let soustavně podkopává bezpečnost České republiky, důvěru v právní stát a škodí tak této zemi. Proto 

Kverulant včera vyzval poslance, aby radikálně omezili rozpočet prezidenta. To se nestalo a Kanceláře prezidenta republiky v 

příštím roce může utratit 417,7 milionu korun. Návrh základních ukazatelů rozpočtu Hradu dnes schválil sněmovní rozpočtový 

výbor a ministerstvo financí ho tak zapracuje do celkového návrhu státního rozpočtu. Kverulant opět protestuje. Pokud si 

myslíte, že proti arogantní kamarile v čele s Milošem Zemanem je třeba bojovat, podpořte Kverulanta alespoň malým darem. 

Prezident Miloš Zeman, Vratislav Mynář a Martin Nejedlý | FOTO: ČTK 

Kancelář prezidenta republiky na jaře předložila na příští rok do sněmovny rozpočet s celkovými výdaji 420,2 milionu. To bylo 

o 22 milionů korun víc než letos. Hrad také ignoroval pokyn ministerstva financí (MF) snížit celkové výdaje alespoň o velmi 

kosmetických 4,4 milionu korun. Rozpočtový výbor se tímto rozpočtem již krátce zabýval na své schůzi 18. května 

2022.Poslanec Jan Volný (ANO), zpravodaj této problematiky k tomu tehdy uvedl, „že ani v minulých letech nepodporoval 

snížení rozpočtu této kapitoly. Navrhuje přerušení jednání o této kapitole tak, aby Kancelář mohla s MF vyjednávat. Navrhuje 

tedy přerušit bod do 8. června.“ Pro tento velmi benevolentní postup hlasovalo všech 15 z 15 přítomných poslanců. 

Rozpočet byl schválen jednomyslně 

Návrh hradního rozpočtu dnes přišel poslancům představit zástupce kancléře Petr Mužák. Omluvil nepřítomného kancléře 

Vratislava Mynáře. Jak již bylo uvedeno, výbor se začal hradním rozpočtem zabývat už v květnu, ale jednání přerušil, aby se 

prezidentská kancelář mohla domluvit s ministerstvem financí na kompromisním návrhu. Mužák dnes poslancům řekl, že 

kancelář prezidenta s ministerstvem jednala a nakonec přistoupila na omezení výdajů ve zmíněném rozsahu 2,6 milionu korun 

namísto 4,4 milionů korun. Dnešní návrh výbor podpořil jednomyslně hlasy všech 20 přítomných členů. 

Loni přečerpaný rozpočet poslancům nevadí 

Výbor dnes také vyslovil souhlas s loňským hospodařením Hradu, přestože Kancelář prezidenta republiky loni vynaložila o 197 

milionů korun víc, než jí přidělil schválený státní rozpočet. Celkové výdaje kapitoly loni představovaly 620 milionů korun. 

Kverulant se domnívá, že v této sumě nejsou zahrnuty náklady na policejní plošné kontroly všech návštěvníků Hradu. 

Kverulant se tyto více náklady marně pokouší zjistit. V březnu 2022 se dle zákona o veřejném přístupu k informacím dotázal 

ministerstva vnitra. Obdobný dopis zaslal i ministerstvu obrany, protože od vyvěšení červených trenýrek hlídá Hrad i armáda s 

útočnými puškami v rukou. Vyčíslení nákladů se mu ale nedostalo. 

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtovou organizací a ve státním rozpočtu má vyčleněnu zvláštní kapitolu. Rozpočet 

Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu 

Lány. V posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve. Zatímco za éry Václava Klause hospodařila 

s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2017 měla vyčleněno 438 milionů a pro rok 2018 v ní bylo 500 milionů 

korun. 

Hradní platy 

V roce 2020, po vytrvalém tlaku veřejnosti konečně zveřejnila Kancelář prezidenta republiky platy devíti vedoucích pracovníků 

od roku 2016. Podle tabulky měl například kancléř prezidenta Vratislav Mynář v roce 2019 čistý plat 1,2 milionu korun ročně, 

na odměnách dostal dalších 733 430 korun. Roční plat s odměnami přes milion korun měl v letech 2016 a 2017 také zástupce 

vedoucího KPR a ředitel administrativní sekce. Výdělky dalších úředníků se pohybovaly od necelých 800 tisíc korun ročně u 

ředitele tiskového odboru Jiřího Ovčáčka, který je zároveň mluvčím prezidenta, po sumy kolem milionu pro ředitele 

zahraničního odboru. 

https://www.kverulant.org/article/snemovna-dnes-prezidentovi-a-jeho-rozezrane-kamarile-schvalila-rekordni-rozpocet/
https://www.kverulant.org/article/snemovna-dnes-prezidentovi-a-jeho-rozezrane-kamarile-schvalila-rekordni-rozpocet/
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Jak zjistili kolegové z Hlídače státu, byla situace v roce 2021 ještě o něco horší. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Vratislav Mynář dostal v tomto roce od daňových poplatníků 2,6 milionu korun hrubého. Úředník Mynář tak měl větší plat než 

ministr. Velkou část platu Vratislava Mynáře navíc tvořily odměny. A to téměř 700 tisíc korun. Za co, to ví zřejmě jen jeho 

nadřízený, Miloš Zeman. Je namístě ptát se, co pro tuto zemi udělal v loňském roce Vratislav Mynář tak skvělého, že si 

zasloužil nejen zůstat na pozici, na které ani být nemá, ale navíc za co dostal takový plat. Ani další hradní úředníci v roce 2021 

rozhodně nestrádali. 

Kverulant proti zneužívání moci kamarilou Miloše Zemana 

Problematickou hradní kamarilu tvoří zejména Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý a Vladimír Mynář. Tito tři lidé společně s Milošem 

Zemanem již devět let soustavně podkopávají bezpečnost České republiky a důvěru v právní stát. Systematicky podporovali 

Rusko a Čínu, kradli, pohrdali zákony a ústavou a škodili tak této zemi. Kverulant proti tomu protestuje a jejich ničemnosti 

rekapituluje v kauze Kverulant proti zneužívání moci kamarilou Miloše Zemana. 

Anketa 

Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana? Zeman si jako prezident vedl a vede: 

velmi dobře 

11 384 (87 %) 

Nahrávání... 

Autor: Vojtěch Razima 
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196. Buďte v obraze 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 9. 6. 2022, 7:04 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/budte-v-obraze-nove-newsletter-2/ 

Chodí vám na e-mail málo newsletterů? Máme pro vás snadné řešení: krátké Kverulantovy zprávy! Napište si o ně! Buďte 

informováni o Kverulantově boji proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. 

foto: ogiana / depositphoto 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Často dosahujeme konkrétních 

pozitivních změn ve veřejném životě. 

Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a 

podpora veřejnosti. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem 

sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, 

že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši pozornost. Když se vám Kverulantovi zprávy nebudou líbit, můžete 

se z odběru kdykoliv snadno odhlásit. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/budte-v-obraze-nove-newsletter-2/
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197. Bude líp: jak komu 

Online ● denikreferendum.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 6. 2022, 14:04 
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Odkaz: https://denikreferendum.cz/clanek/34093-bude-lip-jak-komu 

Jeho kampaň by byla odporná za jakékoli situace, zvláště nechutná je ale za válečného stavu, který by způsoboval potíže 

každé vládě. Je proto škoda, že se proti jeho kampani ještě nevzedmula guerrilová protiakce. 

↗ 

Kreativita je ukradané slovo. Tak jako často i politika. Foto Shamir Andres, pixabay 

Nereagovat na projevy volební kampaně, která se tváří, že volební kampaní není. Ano. Nekomentovat je, jen to zvyšuje zájem. 

Ale jak to má člověk vydržet, když musí při každodenní cestě kolem krčské Thomayerovy nemocnice koukat hned na dva 

odporné billboardy, hlásající, že za něj bylo líp? 

Moje matka bydlela v bytě na křižovatce Vyskočilovy a Michelské — ano, na té, kde Janoušek chtěl přejet řidičku, která od něj 

požadovala přijetí odpovědnosti za jím zaviněnou srážku. Trpěla, když před okny jejího bytu instalovali gigantický pilíř, na 

kterém se pak objevovaly obrovské nadživotní poutače na všechno možné. Celá ta obludnost samozřejmě svítí celou noc, 

takže září do oken okolních domů a zvyšuje světelný smog. 

Když máma umřela, bylo na obřím poutači napsáno Hanebný pancharti. Na ten film by máma nikdy nešla. Teď na tom místě 

sděluje uklízečka Danuše, že jí z důchodu nezbyde vůbec nic. U krčské nemocnice se zase ptá lékařka Alena, kdy už udělají 

něco pro lidi. A při cestě opačným směrem na první pohled hrubiánský vousáč, prý úředník Stanislav, tvrdí, že se „oni“ starají 

jen o koryta. 

Tvrzení jsou umístěna na velmi strategických místech, kde člověk musí na semaforu zastavit nebo alespoň dát přednost — 

jako v Karlových Varech, kde pro změnu Nikola, údajně členka rady městské části — nepíše se ovšem které — říká, že dal 

peníze rodinám. 

Agentura, která tohle vymyslela, je velmi zkušená. Napadlo mě, jestli to není ta, kterou jsem kdysi docela obdivovala za 

reklamu rádia Impuls (to patří také jemu). Myšlenku, že tohle rádio je pro všechny, vyjadřovaly portréty lidí s drobnými vadami 

zevnějšku — jizvou, operovaným rozštěpem rtu, přeraženým nosem a podobně. Tenkrát mi připadalo, že reklama vsadila na 

správnou kartu, protože se vymezila proti vyretušovaným a vybarveným ksichtům. 

Kreativní rukopis poznávám i teď, i tihle lidé na černobílých fotkách se liší od běžných reklamních zjevů. Vypadají zdrchaně, 

povadle a unaveně, nikdo z nich není žádný krasavec. Pokud jsou na fotkách retuše, pak spíše takové, které zesilují dojem 

únavy, beznaděje a zlosti. Aby se jim dalo věřit, že za něj bylo líp. 

Dotyčná agentura si jistě dobře ohlídala, aby se v ničem nezpronevěřila pravidlům reklamní korektnosti. Žádné sexistické 

prasátečko by za ni dostat nemohli. 

Vlastně bezprostředně ani nikoho neuráží. Přesto je to nejotřesnější manipulace veřejností, jakou jsme u nás doposud viděli. 

Nejen proto, že zneužívá těžké válečné doby, v níž by i „on“ měl problémy, ale také kvůli ceně takové kampaně. 

Kolik to musí stát? Kde všude by těch peněz bylo zapotřebí! Což je ostatně důvod, proč by bylo neetické přijít s podobnou 

protikampaní — zase by stála peníze, které jsou skutečně potřeba jinde. 

Žádný „on“ navíc nikomu žádné peníze nedal, protože peníze ve státním rozpočtu nejsou jeho. Podobně jako nedal nic nám 

důchodcům, rodinám, ani nikomu jinému. 

Jako každá účinná propaganda i tato kampaň se samozřejmě zakládá na touze, že někdo naše problémy vyřeší za nás — v 

současnosti ještě zesílené úzkostí z růstu cen energií a zdražování obecně. Ale ani to nelze svést jednoznačně na jednoho 

člověka, i kdyby to měl být sám Putin. A stejně tak to nemůže jeden člověk napravit. 

https://denikreferendum.cz/clanek/34093-bude-lip-jak-komu
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Přála bych si, aby se lidé na „něj“ za tohle naštvali, aby mu to u voleb uškodilo. Protože ani kdyby volby on a jeho strana 

vyhráli, stejně by nic nezměnili na stávajícím stavu úzkosti a oni by stejně nikomu nic nedali. Obávám se však, že ta prohnaná 

agentura dobře ví, že to u lidí přesto zabere, budou se s „ním“ identifikovat a zase ho zvolí jako svou záchranu a vůdce. 

Komu vůbec patří ty obří sloupy na exponovaných místech? Kdo je provozuje? A kdo je ochoten brát špinavé peníze od 

agentury, která ve prospěch jednoho člověka lže všem? Jak se cítí ti, kteří tyhle obludnosti vylepují? Na billboardu je v levém 

rohu uvedena firma Production Company spojená s kampaněmi ANO. Nápis je proveden tak miniaturním písmem, že si ho 

člověk ani nevšimne: jede-li autobusem, nemá čas, a chodec zase tak vysoko nedohlédne. 

Odporné billboardy by mohla vyspravit guerillová akce. Jenže jsou strašně vysoko, bez plošiny nebo vrtulníku by to nešlo a 

než by plošina nebo vrtulník k jedinému z nich dorazila a vynesla nahoru někoho, kdo by alespoň nasprejoval, že to jsou lži, už 

by u ní byla policie a agentura by ještě žalovala guerillu za poškození své věci. 

Za ten rozruch a možnost rozvířit záležitost v médiích by to snad i stálo. Ale stálo by to taky veliké peníze, kterých je potřeba 

jinde. 

Bylo by ostatně zajímavé zjistit, kolik stojí vytištění a vylepení takového billboardu, kolik si účtuje agentura a kolik v 

energetické krizi platíme za světelný smog. Spolek Kverulant uvádí, že za pronájem místa městská část inkasuje v průměru 

800 tisíc korun ročně, zatímco provozovatel obřího reklamního sloupu vydělá ročně přinejmenším čtyřikrát víc. 

Na své cestě kolem krčské nemocnice míjím hned několik obřích poutačů a vzpomínám, kolik zbytečných informací jsem se na 

nich dočetla. Rudý ďábel propagoval erekci podporující Argin Max, Lucie Bílá Reynkovu bibli, firma Lutz zase červenou židli. 

Tahle ohavná věc slouží jenom k praní špinavých peněz, není k ničemu dobrá a měli bychom se spojit, abychom docílili jejího 

zákazu. Co kdyby zkusili kreativci z té strašně chytré a šikovné agentury dělat některou z těch prací, které jsou tak 

neuspokojivé a špatně placené, že z nich mají lidé mastné vlasy a kruhy pod očima? 

Než jsem text dopsala, vidím, že na stejné trase už se objevily poutače toho druhého, které hlásají, že „za něj bude ještě líp“, 

než bylo za toho prvního. Máme se na co těšit. 

Autor: Alena Zemančíková 
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198. Hrad chce před veřejností skrýt další informace 
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Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/hrad-chce-pred-verejnosti-skryt-dalsi-informace-2/ 

Jako téměř každý rok, i letos chtějí papaláši omezit právo veřejnosti na informace. Informované veřejnosti se hůře vládne a tak 

chce kancléř Vratislav Mynář r ozšířit výčet utajovaných informací týkajících se Kanceláře prezidenta republiky (KPR). Do 

seznamu utajovaných informací navrhuje zařadit jednací protokoly. Důvodem návrhu je nepochybně snaha Hradu dále 

zakrývat svoji nezákonnou činnost. Kverulant proti krácení práva na informace protestuje. Pokud si také myslíte, že veřejnost 

má mít i nadále přístup k informacím dle dobře fungujícího zákona č. 106, můžete Kverulanta podpořit symbolickým darem ve 

výši 106 Kč. 

Vladimír Renčín 

Řada těchto údajů sama o sobě nesplňuje požadavek zákona pro utajovanou informaci, totiž že by její vyzrazení mohlo 

způsobit újmu zájmu ČR nebo být pro ČR nevýhodné, stojí v návrhu. „Jinak je tomu ovšem při posuzování významu těchto 

údajů v jejich celku, kdy lze podstatu utajované informace, a to na základě dosud neutajovaných údajů, dovodit,“ argumentuje 

Hrad. 

Z jednacích protokolů vyžádaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vycházela například dubnová 

zpráva serveru iROZHLAS.cz, podle které Hrad čelí podezření, že zničil 32 tajných zpráv. Vedoucí prezidentské kanceláře 

Vratislav Mynář se před měsícem otevřeným dopisem obrátil na generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala 

i na Radu ČRo kvůli třem článkům serveru, které podle kancléře obsahovaly nepravdivá tvrzení, dezinformace a mylné 

interpretace. 

Mynář v dopisu mimo jiné namítal, že zápisy v jednacích protokolech KPR jsou interpretovány v rozporu se skutečností. Český 

rozhlas odmítl formulaci, že šíří ve veřejném prostoru dezinformace, podle mluvčího ČRo nemá důvod nevěřit zjištěním svých 

redaktorů. Autorka článků Markéta Chaloupská na twitteru napsala, že vše rádi doloží dokumenty a názory expertů. 

Seznam utajovaných informací vydává vláda svým nařízením. V případě prezidentské kanceláře mezi ně aktuálně řadí 

například komplexní systém zabezpečení korunovačních klenotů, komplexní plány systému kolektorů a štol Hradu, komplexní 

systém fyzické, technické a režimové ochrany Hradu, zámku v Lánech a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta a 

informace o přípravě rozhodnutí prezidenta včetně rozhodnutí o amnestii. 

K návrhu zařadit mezi utajované informace administrativní pomůcky k evidenci utajovaných informací mohou ostatní úřady 

podávat připomínky do 27. června. 

Důvodem návrhu je nepochybně snaha Hradu dále zakrývat svoji nezákonnou činnost. Kverulant opět protestuje. Pokud bude 

Mynářova úprava přijata, bude právo na poskytnutí informací významně omezeno. Nejen Kverulant, ale i novináři a občané by 

tak napříště mohli mít jen omezenou možnost kontroly. 

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily příčí, začněte Kverulanta podporovat, jakkoliv 

malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/hrad-chce-pred-verejnosti-skryt-dalsi-informace-2/
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199. Anketa: Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana? 
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Miloš Zeman sebou na Pražský hrad přivedl hned několik velmi problematických lidí. Ti společně s ním zneužívají svého 

postavení. Kverulant.org proti tomu protestuje. Kverulant považuje Miloše Zemana za prezidenta ničemného. A jaký je váš 

názor? 

Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana? Zeman si jako prezident vedl a vede: 

velmi dobře 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-jak-hodnotite-prezidenta-milose-zemana-2-2/
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200. Můžete nám pomoci, aniž by vás to cokoliv stálo 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/muzete-nam-pomoci-aniz-by-vas-to-cokoliv-stalo-2/ 

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? Stáhněte si pomocníka do vašeho 

prohlížeče a my za to dostaneme od GIVTu 30 korun. Akce platí od 14. 6. do 20. 6. 2022. S givtím pomocníkem můžete 

nakupovat přes internet tak, jak jste zvyklí, ale malou část svého zisku pošle prodávající Kverulantovi. Důležité je, že při tom 

neplatíte nic navíc a pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět na dobrou věc. Celkem nás již laskaví lidé svým 

dobročinným nakupováním již podpořili částkou 11 560 korun. Děkujeme. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/muzete-nam-pomoci-aniz-by-vas-to-cokoliv-stalo-2/
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201. Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/stavajici-legislativa-je-na-babise-kratka-zmenme-ji/ 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není 

premiérem a ani členem vlády. Stále však není zcela vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. 

Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmů se totiž na 

prezidenta nevztahuje. Pokud si i vy myslíte, že v České republice nemají vládnout zájmy chamtivého podnikatele, ale zákony, 

můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

fotokoláž Kverulant.org 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant se v této věci dopisem premiérovi Fialovi lednu 2022 interpelovat novou vládu. 

Připomněl jí také, že Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal smysluplné 

reakce. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši 

až 4,5 miliardy Kč. 

Vrácení 4,5 miliardy korun 

Důvodem vracení je střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Babiš v roce 2017 své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů 

vložil do svěřenských fondů, podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem Agrofertu. I podle auditu 

Evropské komise Babiš dál ovládá Agrofert, EK kvůli tomu pozastavila proplácení dotací pro firmy z Agrofertu. 

Objem vracených prostředků podle Nekuly záleží na úhlu právního posouzení. Může jít o dotace čerpané od roku 2017. Stejně 

jako u ostatních podle něho neoprávněně získaných dotací Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k 

vrácení dotací a poté se podle ministra svede obrovská právní bitva. 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil projekty dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej zcela jistě bude úkolovat ve 

své prezidentské kampani. 

Babiš vlastní média 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

fotokoláž Kverulant.org 

Zákon o evidenci skutečných majitelů 

https://www.kverulant.org/cases/stavajici-legislativa-je-na-babise-kratka-zmenme-ji/
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V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon č. 37/2021 Sb., 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. 

Zákon v § 37 odstavci 1) uvádí: „Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel svěřenského fondu, jehož svěřenský 

správce má bydliště, sídlo nebo pobočku na území České republiky, automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána a) 

v rámci zápisu do evidence svěřenských fondů jako zakladatel, svěřenský správce nebo obmyšlený, nebo b) jako skutečný 

majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je zakladatelem, svěřenským správcem nebo obmyšleným 

svěřenského fondu“. Na první pohled to vypadá, že skutečným majitelem Agrofertu je Andrej Babiš, tak už nemůže být 

pochyb. Bohužel tomu tak není. 

Český zákon porušuje unijní definici skutečného majitele, když uvádí u firem nejen osobu s koncovým vlivem, ale také 

koncového příjemce výhod, kterýžto pojem unijní definice vůbec nestanovuje. Za skutečného majitele je v případě holdingu 

Agrofert označen Andrej Babiš, zatímco jako osoba s koncovým vlivem je zapsán předseda představenstva, právník Zbyněk 

Průša. 

zdroj www.justice.cz 

Zákon tak nakonec působí jako další produkt agrofertizace. Mluvčí Agrofertu tak může, nejen na stránkách Dnes, do omrzení 

opakovat, že k žádnému střetu zájmu nedochází, protože „Andrej Babiš sice má prospěch, ale Agrofert a jeho firmy neovládá a 

neřídí“. Nyní je především na nové vládě, veřejnou správu deagrofertizovat. Nejen zalátat všechny díry v zákoně o střetu 

zájmů. 

Audit Evropské komise 

V pátek 23. dubna 2021 doputovala oficiální závěrečná zpráva z auditu Evropské komise. S konečnou platností potvrdila to, co 

už všichni stejně věděli. Český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj 

majetek. 

Česko také bude muset vrátit dotace, které společnost neoprávněně získala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a 

Evropského sociálního fondu po zmíněném datu, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů. Odhadem to bude 

10 miliard korun. 

Podle auditorů je pro závěry zásadní, že Babiš jmenoval všechny činitele fondů, které může i odvolávat. „Pan Babiš tudíž oba 

svěřenské fondy ovládá a prostřednictvím těchto svěřenských fondů ovládá také skupinu Agrofert,“ konstatuje zpráva s tím, že 

premiér má přímý ekonomický zájem na úspěchu Agrofertu. 

fotokoláž Kverulant.org 

Audit zahájila Evropská komise v roce 2018. Zpráva auditorů byla hotova koncem roku 2019 a od té doby probíhala 

komunikace mezi Bruselem a českými úřady, kvůli níž odmítala unijní exekutiva závěry auditorů zveřejnit. Situace eskalovala, 

když koncem února 2020 Babiš označil šéfku výboru pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu Moniku Hohlmeierovou 

za „pomatenou“, když přijela spolu s dalšími členy Evropského parlamentu do ČR zjišťovat fakta o jeho střetu zájmů. 

Hohlmeierová, významná členka německé CSU, si odmítla nechat Babišovy urážky líbit a obrátila se na předsedu Evropského 

parlamentu Davida Sassoliho se žádostí, aby důrazně protestoval. Ten tak učinil a zároveň se obrátil na další unijní instituce, 

aby zasáhly. 

Anketa 

Podle auditorů Evropské komise i podle Kverulantova názoru je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž 

vložil svůj majetek. Bývalý premiér i Agrofert střet zájmů odmítá. A co o tom myslíte vy? 

Byl Andrej Babiš jako premiér v konfliktu zájmů? 

Rozhodně ano, bral dotace o kterých sám rozhodoval. 

3 602 (52 %) 

Spíše ano, bral dotace o kterých spolurozhodoval. 

117 (2 %) 

Spíše ne, nebral dotace o kterých spolurozhodoval. 

628 (9 %) 
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Rozhodně ne, nebral žádné dotace. 

2 553 (37 %) 

Agrofert, protěžovaný dodavatel státu 

Správa státních hmotných rezerv platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 160 milionů 

korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost zákon o střetu zájmů, zde 

realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším dodavatelem je však dceřiná firma Agrofertu společnost 

Preol, která do státního Čepra dodává biopaliva, jejichž masivní povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a 

které nechce opustit, i když to již pravidla EU umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. Preol tak od 

roku 2017 do června 2019 dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala 

ještě jedna firma z Agrofertu, a to Primagra. 

Kolegové z Hlídače státu počátkem roku 2021 zanalyzovali jsme hospodaření jednotlivých krajů za období od října 2016 do 

října 2020 a zjistili, že kraje s hejtmany zvolenými za hnutí ANO, uzavřely s firmami patřící bývalému premiérovu holdingu až 

trojnásobný objem smluv než je tomu v krajích, které byly vedeny hejtmany z jiných stran. 

Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Pokorné Jermanové podepsal smlouvy s více než desítkou firem vlastněných 

Andrejem Babišem v celkové hodnotě přes sto milionů korun. Za stejné období se stejnými firmami bývalého premiéra Babiše 

uzavřely kraje Plzeňský a Liberecký smlouvy ani ne za dva miliony. Plzeňský ani Liberecký kraj neřídili politici Hnutí ANO. 

foto ČTK 

I při zohlednění ročních výdajů každého kraje zůstali kraje vedené hejtmany za hnutí ANO ve vedení před všemi ostatními 

kraji. Z pěti krajů, kde měly zakázky bývalého premiérova holdingu nejvyšší podíl na celkových výdajích kraje, byly tři kraje 

vedené hejtmany za hnutí ANO (Středočeský kraj, Olomoucký kraj a Karlovarsko), a jednom ze dvou zbývajících – na Vysočině 

– bylo hnutí ANO součástí krajské vládní koalice. 

Jak už bylo řečeno, podle zákona o střetu zájmů se však na veřejných zakázkách nesmí podílet firma, v níž má více než 

čtvrtinový podíl politik. Státní podnik Čepro je ze zákona povinen do klasických paliv přimíchávat biosložky. Že přimíchávání 

biopaliv benzin a naftu zdražuje a znehodnocuje a že na něm profituje zejména Babiš, už asi vědí opravu všichni. V létě 2019 si 

Čepro nechalo zpracovat právní analýzu z obavy, že když biosložky nakupuje od Agrofertu, porušuje zákon o střetu zájmů. 

Kverulant.org si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu poskytlo komentář k této zprávě a svoje oficiální stanovisko, které ze 

zprávy vyplynulo. „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 opírali, údajně vyplýval ze samé podstaty 

svěřenského fondu. Ten podle právníků Čepra 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. 

Ještě v létě 2019 Čepro tvrdilo, že Argofert bude muset doložit Čepru, kdo ji ovládá a zda tak neporušuje zákon o střetu 

zájmů. Proto se Kverulant počátkem roku 2021 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.“ 

Předmětem vyšetřování je skutečnost, že Čepro nakoupilo v letech 2017 až 2020 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) 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. 

Zakrývání Babišovi trestné činnosti 

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. 
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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. 

Další informace naleznete v kauze Soud o zprávu OLAF o Čapím hnízdě. 

Babišovy obchody měly otevřeno i v pandemii 

Nejprve v březnu a pak ještě v říjnu 2020 zavřela vláda Andreje Babiše v souvislosti s pandemií všechny obchody kromě 

prodejen potravin, drogerií, lékáren a květinářství. Možná se ptáte, jak souvisí květinářství se stavem nouze a podmínkami 

vyhlášené karantény? Jakou zajišťují obchody s květinami základní lidskou potřebu? Samozřejmě, že žádnou, ale Babišův 

investiční fond koupil v roce 2019 většinový podíl ve velké síti květinářství Flamengo, která má po celé zemi 190 prodejen a je 

největší sítí tohoto typu v ČR. Povolení pro Babišova květinářství je dalším důkazem, že stále vlastní Agrofert, a dalším 

potvrzením toho, co jsme všichni už dávno věděli. Andrej Babiš je v ukázkovém střetu zájmů. 

foto FB Andrej Babiš 

V květnu 2020 vyšlo najevo, že státní České dráhy (ČD) od roku 2015 utratily více než 100 milionů korun za reklamu a inzerci u 

mediální skupiny Mafra. Jiné mediální domy či televize za reklamu či inzerci inkasovaly podstatně méně. S informacemi přišel 

Český rozhlas Radiožurnál, který má k dispozici interní dokument ČD. Bývalý ředitel Českých drah Miroslav Kupec navíc 

Radiožurnálu sdělil, že „bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra, ta vazba byla jasná a nebylo o čem moc diskutovat. Tady 

byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl co nejvíc práce“. Mediální skupina Mafra spadá do svěřenského fondu 

bývalého premiéra Andreje Babiše. Jde o další křiklavý příklad toho, jak Babiš zneužíval svého postavení v politice k vlastnímu 

obohacení na účet daňových poplatníků. 

Děravá česká legislativa 

Teoreticky, podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. Firma člena vlády 

ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován Babišovým holdingem Agrofert. 

Babišův koncern získal na dotacích již 27,3 miliardy. Babiš je také hlavním dodavatelem biosložky pro státní podnik ČEPRO a 

kraje pod vedením ANO uzavřely s firmami patřící bývalému premiérovu holdingu trojnásobný objem smluv než kraje ostatní. 

Z pohledu právního pozitivizmu, který zdůrazňuje pozitivní právo na úkor práva přirozeného, bylo až do platnosti zákona o 

evidenci skutečných majitelů vše v pořádku, protože legislativa byla do 1. června 2021 na Babiše krátká. Pouhým právnickým 

trikem, přilepením cedule „svěřenské fondy“, se stalo, že Agrofert legislativně nikomu nepatřil. Kverulantovým cílem je tento 

stav změnit. 

Přitom zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. v § 4b uvádí: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. c) ( člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlád) nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení 

podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel 

prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí 

obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Obdobné je to s dotacemi: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo 

investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.“ I toto ustanovení 

zákona je masivně porušováno. Podle analýzy, kterou provedl v dubnu 2020 Hlídač státu, všem podnikům Andreje Babiše byly 

od konce roku 1997 do současnosti přiděleny dotace v astronomické výši 27,3 miliardy. A přesun veřejných peněz do Babišova 

koncernu pokračuje, Agrofert získal v roce 2018 na dotacích téměř 1,8 miliardy korun. 

fotokoláž ATEO 

Změna legislativy 

Kverulant viděl jen několik málo cest, jak zabránit tomu, aby si opravdu bohatý bezskrupulózní politik dále ochočoval velkou 

část státu. 

Tou první byla možnost vylučovat politiky vlastněné firmy ze zadávacích řízení na základě precedentního rozsudku některého 

z obecných soudů České republiky. Rozsudek takového soudu by musel rozhodnout o tom, že ovládající osobou společnosti 

Agrofert je veřejný funkcionář. Vydání takového rozsudku bylo však krajně nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně 

musel být někdo spojený se státem. Ten však ovládal právě Andrej Babiš. 
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Druhá možnost byla té první podobná v tom, že opět předpokládá pravomocný rozsudek soudu. Tentokrát by to však musel 

být rozsudek týkající se konkrétně Andreje Babiše a jeho svěřenských fondů. Soud by musel například konstatovat, že samo 

založení svěřenských fondů bylo od počátku neplatné. Před soudem by muselo být prokázáno, že Babiš dal své firmy do 

svěřenských fondů jen proto, aby formálně vyhověl zákonu o střetu zájmů, ve skutečnosti však přes fondy dál Agrofert ovládal 

a v konfliktu zájmů tak zůstal. Takový rozsudek by mohl nalézt oporu v občanském zákoníku. Tam se v § 580 praví: „Neplatné 

je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona 

vyžaduje.“ Vydání takového rozsudku bylo však opět krajně nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně musel být někdo 

spojený se svěřenskými fondy Agrofertu. Ty však ovládal a ovlácá právě zase Andrej Babiš. Právní řečí: „Neseženete nikoho, 

kdo by mohl mít aktivní legitimaci.“ 

Poveďme deagrofertizeci 

Andrej Babiš není premiérem. Stále však není vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc 

pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Je také třeba změnit zákon o střetu 

zájmů, o skutečných majitelích a vymáhat zpět i ty dotace, které byly Babišovi vyplaceny v rozporu se zákony. Pokud 

nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás zase koupí všechny. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 05.09.2022 

19.09.2022 AŽD Praha s.r.o. Kontrola dodržování sankčních opatření 01.09.2022 16.09.2022 žadatel Pozemek k.ú. Lužec nad 

Vltavou 30.08.2022 14.09.2022 žadatel Příjmy Railreklam 09.09.2022 14.09.2022 žadatel Usnesení Správní rady srpen 2022 

25.07.2022 05.09.2022 žadatel Schůzky a jednání 09.08.2022 18.08.2022 žadatel Usnesení Správní rady červen, červenec 2022 

14.08.2022 18.08.2022 žadatel Omezení rychlosti Čebín 11.08.2022 17.08.2022 žadatel Pozemky Chotěšov 08.08.2022 

16.08.2022 žadatel Pozemky Čelákovice 08.08.2022 16.08.2022 žadatel Budova a pozemek Malá Chuchle 26.07.2022 

10.08.2022 žadatel Odbor komunikace 2017–2022 26.07.2022 04.08.2022 žadatel Nymburk – Lysá 01.08.2022 04.08.2022 

žadatel Oprava opěrné zdi v km 105,200 - 105,695 trati Chlumec nad C. - Trutnov, k.ú. Hostinné 28.07.2022 04.08.2022 mmcité 

a.s. mobiliář stanic (2) 28.07.2022 04.08.2022 žadatel DÚR Praha Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) 11.07.2022 

26.07.2022 Národní památkový ústav Výpravní budova Teplice 22.07.2022 26.07.2022 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. 

Zjišťovací řízení Praha hl. n. – Praha-Vyšehrad 13.07.2022 21.07.2022 Doucha Šikola advokáti s.r.o. VRT Praha – Brno – Břeclav 

11.07.2022 19.07.2022 sportovně kulturní klub Dolany, z. s. Modernizace Praha – Kladno, obchvat Přítočna 28.06.2022 

13.07.2022 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Hluková studie stavby Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (mimo) 17.06.2022 

01.07.2022 Národní památkový ústav Rekonstrukce VB Teplice v Čechách a Praha hl. n. 13.06.2022 28.06.2022 žadatel Sankce 

za narušení drážní dopravy 20.06.2022 28.06.2022 žadatel Modernizace Plzeň – Domažlice 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci
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13.06.2022 27.06.2022 žadatel VRT Chlumec u Chabařovic 

14.06.2022 27.06.2022 žadatel Reklamní plocha k. ú. Žižkov 07.06.2022 20.06.2022 žadatel Usnesení Správní rady květen 2022 

30.05.2022 14.06.2022 žadatel Modernizace žst. Adamov 

30.05.2022 14.06.2022 žadatel Ostraha Praha hl. n. 25.05.2022 08.06.2022 Popovický spolek okrášlovací Koridor D204 

19.05.2022 03.06.2022 žadatel Překlady a tlumočení 03.05.2022 16.05.2022 žadatel Usnesení Správní rady duben 2022 

16.03.2022 24.04.2022 Kverulant.org, o.p.s. Kancelářské budovy 2017–2021 05.04.2022 20.04.2022 žadatel Přehled zakázek 

nad 200 tis. Kč, I. Q 2022 05.04.2022 20.04.2022 žadatel Usnesení Správní rady březen 2022 01.04.2022 19.04.2022 žadatele 

Rozpočet Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 15.03.2022 13.04.2022 žadatel Ostraha Praha hl. n. 

29.03.2022 07.04.2022 mmcité a.s. Mobiliář stanic 23.03.2022 06.04.2022 žadatel SP Tišnov – Žďár 16.03.2022 23.03.2022 

žadatel Zpoždění vlaku 515 25.02.2022 14.03.2022 RegioJet a.s. Pozemky pod kolejemi 17.02.2022 03.03.2022 žadatel 

Terminál Lipany 07.02.2022 22.02.2022 Hrdlořezská zvonička o.s. Modernizace Praha-Libeň – Praha-Malešice 07.02.2022 

21.02.2022 žadatel Procesní postupy s uchazeči o zaměstnání 31.01.2022 15.02.2022 Mgr. Pavol Riško, advokát Varianty VRT, 

napojení Bíteš 01.02.2022 09.02.2022 žadatel Usnesení Správní rady leden 2022 

28.01.2022 04.02.2022 žadatel Reklamní plochy kú. Vinohrady 28.01.2022 31.01.2022 Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu 

SP VRT, protokol CKMD 17.01.2022 25.01.2022 Doucha Šikola advokáti s.r.o. VRT Praha – Brno – Břeclav 01.12.2022 18.01.2022 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, z. s. Zpoždění a odřeknutí vlaků na rychlíkových tratích (2) 18.01.2022 18.01.2022 žadatel 

Koncepce seřaďovacích stanic čj. 85938/2020-SŽ-GŘ-O26 04.01.2022 17.01.2022 žadatel Přehled zakázek nad 200 tis. Kč, II.–

IV. Q 2021 31.01.2022 15.02.2022 Občané pro lepší Budyňsko, z.s. Trať Libochovice – Straškov, lokalita Vrbka 07.01.2022 

12.01.2022 žadatel životní pojištění 2 16.12.2021 06.01.2022 LUKON Investment, a. s. Optický kabel Vršovice 

Archiv: 
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O nás 

Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2019 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 16.12.2019 

07.01.2020 žadatel EIA Výstaviště – Veleslavín 18.12.2019 02.01.2020 žadatel Zrušení přejezdu Čáslav – Třemošnice 16.12.2019 

23.12.2019 ŽPSV, s.r.o. TPS – Technická řešení VRT 06.12.2019 20.12.2019 žadatel Geotechnický průzkum Dejvice – Veleslavín 

12.12.2019 20.12.2019 žadatel Informace o zaměstnanci 03.12.2019 17.12.2019 žadatel Studie proveditelnosti Tišnov – Žďár 

02.12.2019 16.12.2019 žadatel Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1. 8. 2019–30. 11. 2019 09.12.2019 

16.12.2019 žadatel Využití nádražních budov na trati 341 10.12.2019 16.12.2019 Halenkovjani z. s. Stavba společnosti Zamet 

11.12.2019 13.12.2019 žadatel Stanovisko SŽDC k ZÚR SK 04.12.2019 11.12.2019 žadatel SP Smíchov – Plzeň, dopl. 2017 

15.11.2019 09.12.2019 žadatel Posudek k mostu Výtoň 02.12.2019 09.12.2019 žadatel informace ke Kozí dráze 18.11.2019 

03.12.2019 žadatel Předpis pro antivibrační rohože 18.11.2019 02.12.2019 žadatel Jižní varianta modernizace Praha-Výstaviště 

– Praha-Veleslavín 25.11.2019 02.12.2019 žadatel Záměry s pozemky v Třeboni 24.10.2019 08.11.2019 žadatel Modernizace 

trati Praha – Kladno na Praze 6 16.10.2019 31.10.2019 žadatel Smlouvy na převod majetku státu 

21.10.2019 31.10.2019 žadatel Předběžná tržní konzultace BIM 14.10.2019 29.10.2019 žadatel Rekonstrukce budovy Havířov 

21.10.2019 05.11.2019 žadatel Zpoždění vlaku Pardubice, 17. 10. 2019 02.10.2019 11.10.2019 žadatel Litinové sloupy Řetenice 

02.10.2019 11.10.2019 žadatel Zrušení přejezdu P2970 23.09.2019 07.10.2019 žadatel Mimořádné události s účastí ČD Cargo 

16.09.2019 02.10.2019 žadatel Výluka na trati 341 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2019
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2019
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10.09.2019 27.09.2019 žadatel Počty zaměstnanců a odbory 10.09.2019 17.09.2019 žadatel Vztahy s JHMD 13.08.2019 

05.09.2019 žadatel Skartace u SŽDC 11.08.2019 26.08.2019 žadatel Společnost Viagnostics 

14.08.2019 26.08.2019 žadatel Rušení přejezdů P4895, P4894 10.07.2019 25.07.2019 žadatel Parkovací plochy Vizovice 

12.07.2019 25.07.2019 žadatel Reklama na síti SŽDC 12.07.2019 23.07.2019 žadatel Dluhy JHMD 05.07.2019 22.07.2019 žadatel 

Listina 41563/2018-SŽDC-GŘ-06 05.07.2019 22.07.2019 žadatel Listina 36696/2018-SŽDC-GŘ-06 27.06.2019 12.07.2019 

žadatel Osvětlení v Praze a Středních Čechách 08.07.2019 11.07.2019 žadatel Úraz Opava východ 

19.06.2019 08.07.2019 žadatel Mimořádná událost Zlatá Koruna 27.06.2019 04.07.2019 GEOSAN GROUP a.s. Dodavatelé 

sdělovací a zabezpečovací techniky 20.06.2019 03.07.2019 Kvalitní životní prostředí Města Řevnice, z.s. Stav přípravy 

modernizace odb. Berounka - Karlštejn 12.06.2019 26.06.2019 žadatel Fasáda budovy Lázně Bělohrad 04.06.2019 24.06.2019 

žadatel Trať Nymburk - Chlumec nad Cidlinou 10.06.2019 20.06.2019 žadatel Přejezd Dluhonice 

06.06.2019 19.06.2019 žadatel Cost-benefit analýza Ejpovické tunely 

23.05.2019 19.06.2019 žadatel 

Informace k budově Jeseniova 60 (1/2) 

23.05.2019 19.06.2019 žadatel Informace k budově Jeseniova 60 (2/2) 06.06.2019 14.06.2019 žadatel Pravidlené zpoždění 

vlaku 896 

07.06.2019 14.06.2019 OHL ŽS, a.s. Zakázky SŽG OLC 10.06.2019 14.06.2019 žadatel Nástupiště a přejezd v obci Popov 

28.05.2019 04.06.2019 žadatel Pravidlené zpoždění vlaku 876 28.05.2019 04.06.2019 žadatel Ochranné pásmo dráhy pozemku 

Horní Počernice 20.05.2019 04.06.2019 žadatel Využití stanice Vrbovce 17.05.2019 29.05.2019 žadatel Zpoždění vlaků Senice 

na Hané – Olomouc 

26.05.2019 29.05.2019 žadatel Změna nástupiště pro vlak 105 13.05.2019 27.05.2019 žadatel Nefunkční železniční přejezdy 

13.05.2019 27.05.2019 žadatel Roční přehled výluk 10.05.2019 22.05.2019 Kverulant.org o.p.s. Náhrady škod po chybách 

zaměstnanců 15.04.2019 20.05.2019 žadatel Posudky Červený potok 03.05.2019 14.05.2019 žadatel Přehled všech 

zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1.2.2019 - 30.4.2019 17.04.2019 30.04.2019 žadatel Informace k aplikaci GRAPP 

15.04.2019 30.04.2019 žadatel Kamery na železničních přejezdech 08.04.2019 15.04.2019 žadatel Kácení zeleně Brno, Trnitá 

28.03.2019 10.04.2019 žadatel Právní služby 13.03.2019 08.04.2019 žadatel TES Plzeň - Klatovy, rozhlas Plzeň-Doubravka 

18.03.2019 01.04.2019 žadatel Rekonstrukce nástupišť Semily - počty přestupujících 

15.03.2019 29.03.2019 žadatel Vlaky v oblasti Praha-Malá Chuchle 6.4.2018 04.03.2019 19.03.2019 žadatel Využití a informace 

k budově Jeseniova (2/2) 04.03.2019 19.03.2019 žadatel Využití a informace k budově Jeseniova (1/2) 26.02.2019 13.03.2019 

žadatel Rekonstrukce mostu Studénka - Bílovec 07.03.2019 11.03.2019 Rekop s.r.o. Měření PPK 22.02.2019 08.03.2019 žadatel 

Data jízdních řádů 11.02.2019 18.02.2019 žadatel Práce v intravilánu obce Černošice 11.02.2019 18.02.2019 žadatel Přehled 

všech zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1.11.2018 - 31.1.2019 28.01.2019 11.02.2019 žadatel právníci SŽDC 24.01.2019 

08.02.2019 žadatel Počty vlaků Černošice 25.01.2019 11.02.2019 žadatel Jízdní řády a řazení vlaků on-line 22.01.2018 

06.02.2018 žadatel Tunel Střešovice - modernizace trati Praha – Kladno 21.01.2019 01.02.2019 žadatel Výpravní budova 

Ostrava-Vítkovice 18.01.2019 31.01.2019 žadatel Vybrané studie proveditelnosti 11.01.2019 23.01.2019 žadatel Odstavné 

kapacity - vyhledávací studie 07.01.2019 21.01.2019 OHL ŽS a.s. Vybrané zakázky SŽG Praha 07.01.2019 17.01.2019 OHL ŽS 

a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 15.01.2019 16.01.2019 žadatel Nájemní smlouva Burger King, Praha hlavní nádraží 

08.01.2019 15.01.2019 žadatel Práce v úseku Bohumín – Přerov 10.01.2019 15.01.2019 EKO Agrostav, a.s. Náhrada přejezdu 
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O nás 

Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2019 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 16.12.2019 

07.01.2020 žadatel EIA Výstaviště – Veleslavín 18.12.2019 02.01.2020 žadatel Zrušení přejezdu Čáslav – Třemošnice 16.12.2019 

23.12.2019 ŽPSV, s.r.o. TPS – Technická řešení VRT 06.12.2019 20.12.2019 žadatel Geotechnický průzkum Dejvice – Veleslavín 

12.12.2019 20.12.2019 žadatel Informace o zaměstnanci 03.12.2019 17.12.2019 žadatel Studie proveditelnosti Tišnov – Žďár 

02.12.2019 16.12.2019 žadatel Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1. 8. 2019–30. 11. 2019 09.12.2019 

16.12.2019 žadatel Využití nádražních budov na trati 341 10.12.2019 16.12.2019 Halenkovjani z. s. Stavba společnosti Zamet 

11.12.2019 13.12.2019 žadatel Stanovisko SŽDC k ZÚR SK 04.12.2019 11.12.2019 žadatel SP Smíchov – Plzeň, dopl. 2017 

15.11.2019 09.12.2019 žadatel Posudek k mostu Výtoň 02.12.2019 09.12.2019 žadatel informace ke Kozí dráze 18.11.2019 

03.12.2019 žadatel Předpis pro antivibrační rohože 18.11.2019 02.12.2019 žadatel Jižní varianta modernizace Praha-Výstaviště 

– Praha-Veleslavín 25.11.2019 02.12.2019 žadatel Záměry s pozemky v Třeboni 24.10.2019 08.11.2019 žadatel Modernizace 

trati Praha – Kladno na Praze 6 16.10.2019 31.10.2019 žadatel Smlouvy na převod majetku státu 

21.10.2019 31.10.2019 žadatel Předběžná tržní konzultace BIM 14.10.2019 29.10.2019 žadatel Rekonstrukce budovy Havířov 

21.10.2019 05.11.2019 žadatel Zpoždění vlaku Pardubice, 17. 10. 2019 02.10.2019 11.10.2019 žadatel Litinové sloupy Řetenice 

02.10.2019 11.10.2019 žadatel Zrušení přejezdu P2970 23.09.2019 07.10.2019 žadatel Mimořádné události s účastí ČD Cargo 

16.09.2019 02.10.2019 žadatel Výluka na trati 341 

https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2019
https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2019
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10.09.2019 27.09.2019 žadatel Počty zaměstnanců a odbory 10.09.2019 17.09.2019 žadatel Vztahy s JHMD 13.08.2019 

05.09.2019 žadatel Skartace u SŽDC 11.08.2019 26.08.2019 žadatel Společnost Viagnostics 

14.08.2019 26.08.2019 žadatel Rušení přejezdů P4895, P4894 10.07.2019 25.07.2019 žadatel Parkovací plochy Vizovice 

12.07.2019 25.07.2019 žadatel Reklama na síti SŽDC 12.07.2019 23.07.2019 žadatel Dluhy JHMD 05.07.2019 22.07.2019 žadatel 

Listina 41563/2018-SŽDC-GŘ-06 05.07.2019 22.07.2019 žadatel Listina 36696/2018-SŽDC-GŘ-06 27.06.2019 12.07.2019 

žadatel Osvětlení v Praze a Středních Čechách 08.07.2019 11.07.2019 žadatel Úraz Opava východ 

19.06.2019 08.07.2019 žadatel Mimořádná událost Zlatá Koruna 27.06.2019 04.07.2019 GEOSAN GROUP a.s. Dodavatelé 

sdělovací a zabezpečovací techniky 20.06.2019 03.07.2019 Kvalitní životní prostředí Města Řevnice, z.s. Stav přípravy 

modernizace odb. Berounka - Karlštejn 12.06.2019 26.06.2019 žadatel Fasáda budovy Lázně Bělohrad 04.06.2019 24.06.2019 

žadatel Trať Nymburk - Chlumec nad Cidlinou 10.06.2019 20.06.2019 žadatel Přejezd Dluhonice 

06.06.2019 19.06.2019 žadatel Cost-benefit analýza Ejpovické tunely 

23.05.2019 19.06.2019 žadatel 

Informace k budově Jeseniova 60 (1/2) 

23.05.2019 19.06.2019 žadatel Informace k budově Jeseniova 60 (2/2) 06.06.2019 14.06.2019 žadatel Pravidlené zpoždění 

vlaku 896 

07.06.2019 14.06.2019 OHL ŽS, a.s. Zakázky SŽG OLC 10.06.2019 14.06.2019 žadatel Nástupiště a přejezd v obci Popov 

28.05.2019 04.06.2019 žadatel Pravidlené zpoždění vlaku 876 28.05.2019 04.06.2019 žadatel Ochranné pásmo dráhy pozemku 

Horní Počernice 20.05.2019 04.06.2019 žadatel Využití stanice Vrbovce 17.05.2019 29.05.2019 žadatel Zpoždění vlaků Senice 

na Hané – Olomouc 

26.05.2019 29.05.2019 žadatel Změna nástupiště pro vlak 105 13.05.2019 27.05.2019 žadatel Nefunkční železniční přejezdy 

13.05.2019 27.05.2019 žadatel Roční přehled výluk 10.05.2019 22.05.2019 Kverulant.org o.p.s. Náhrady škod po chybách 

zaměstnanců 15.04.2019 20.05.2019 žadatel Posudky Červený potok 03.05.2019 14.05.2019 žadatel Přehled všech 

zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1.2.2019 - 30.4.2019 17.04.2019 30.04.2019 žadatel Informace k aplikaci GRAPP 

15.04.2019 30.04.2019 žadatel Kamery na železničních přejezdech 08.04.2019 15.04.2019 žadatel Kácení zeleně Brno, Trnitá 

28.03.2019 10.04.2019 žadatel Právní služby 13.03.2019 08.04.2019 žadatel TES Plzeň - Klatovy, rozhlas Plzeň-Doubravka 

18.03.2019 01.04.2019 žadatel Rekonstrukce nástupišť Semily - počty přestupujících 

15.03.2019 29.03.2019 žadatel Vlaky v oblasti Praha-Malá Chuchle 6.4.2018 04.03.2019 19.03.2019 žadatel Využití a informace 

k budově Jeseniova (2/2) 04.03.2019 19.03.2019 žadatel Využití a informace k budově Jeseniova (1/2) 26.02.2019 13.03.2019 

žadatel Rekonstrukce mostu Studénka - Bílovec 07.03.2019 11.03.2019 Rekop s.r.o. Měření PPK 22.02.2019 08.03.2019 žadatel 

Data jízdních řádů 11.02.2019 18.02.2019 žadatel Práce v intravilánu obce Černošice 11.02.2019 18.02.2019 žadatel Přehled 

všech zasmluvněných zakázek nad 200 tis od 1.11.2018 - 31.1.2019 28.01.2019 11.02.2019 žadatel právníci SŽDC 24.01.2019 

08.02.2019 žadatel Počty vlaků Černošice 25.01.2019 11.02.2019 žadatel Jízdní řády a řazení vlaků on-line 22.01.2018 

06.02.2018 žadatel Tunel Střešovice - modernizace trati Praha – Kladno 21.01.2019 01.02.2019 žadatel Výpravní budova 

Ostrava-Vítkovice 18.01.2019 31.01.2019 žadatel Vybrané studie proveditelnosti 11.01.2019 23.01.2019 žadatel Odstavné 

kapacity - vyhledávací studie 07.01.2019 21.01.2019 OHL ŽS a.s. Vybrané zakázky SŽG Praha 07.01.2019 17.01.2019 OHL ŽS 

a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 15.01.2019 16.01.2019 žadatel Nájemní smlouva Burger King, Praha hlavní nádraží 

08.01.2019 15.01.2019 žadatel Práce v úseku Bohumín – Přerov 10.01.2019 15.01.2019 EKO Agrostav, a.s. Náhrada přejezdu 
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Odkaz: https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-

poskytnutych-informaci/2018 

O nás 

Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2018 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 31.12.2018 

10.01.2019 žadatel Právní služby AK Bělina a partneři 

28.12.2018 09.01.2019 žadatel Krušovická Šalanda Praha hlavní nádraží 21.12.2018 05.01.2019 žadatel Právní akt 48/2018-030-

KR/1 30.11.2018 14.12.2018 žadatel Zpoždění vlaku 1004 dne 9. 7. 2018 22.11.2018 13.12.2018 žadatel Informace o 

zaměstnanci 26.11.2018 05.12.2018 žadatel Závěry schůzky SŽDC – Černošice 16.11.2018 30.11.2018 žadatel Seznamy 

železničních přejezdů 20.11.2018 20.11.2018 žadatel Evidenční čísla vleček 25.10.2018 20.11.2018 žadatel Informace k výlukám 

Studénka 08.11.2018 15.11.2018 žadatel 

Veřejné zakázky 1. 8. 2018–31. 10. 2018 nad 200 tis. Kč 

26.10.2018 13.11.2018 žadatel Informace o zaměstnanci 20.10.2018 05.11.2018 žadatel Nádraží Praha-Ruzyně 12.10.2018 

26.10.2018 žadatel Ostrava-Zábřeh, PHS Studénka, stánek Praha-Smíchov 10.10.2018 25.10.2018 žadatel Budova Jeseniova 60 

19.10.2018 25.10.2018 žadatel Kácení dřevin Petrovice u Karviné 

04.10.2018 24.10.2018 žadatel Zpoždění vybraných vlaků 

https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2018
https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2018
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16.10.2018 19.10.2018 žadatel Smlouvy k pozemům Praha-Dejvice 09.10.2018 17.10.2018 žadatel Zadávací dokumentace ETSC 

I. koridor 05.10.2018 17.10.2018 žadatel Náklady vybudování výhybky Praha-Hlubočepy 10.10.2018 17.10.2018 žadatel 

Eskalátory Děčín hl. n. 10.10.2018 17.10.2018 žadatel Rekonstrukce nástupišť Semily 01.10.2018 16.10.2018 žadatel Vybrané 

studie proveditelnosti 02.10.2018 09.10.2018 OMEGA plus, občanské sdružení Prodej trati Čejč – Uhřice 20.09.2018 03.10.2018 

žadatel Most Černošice 20.09.2018 03.10.2018 žadatel Žádost o počty vlaků 14.09.2018 01.10.2018 žadatel Informace k 

budově Jeseniova 60 13.09.2018 01.10.2018 žadatel Informace k trati Praha-Smíchov – Hostivice 13.09.2018 01.10.2018 

žadatel Smluvní pokuty Jeseniova 60 13.09.2018 01.10.2018 žadatel Číslování nástupišť, budoucnost trati 176, SP Plzeň – 

Domažlice 14.09.2018 27.09.2018 žadatel Soupis provedených prací Karlovy Vary – Johangergstadt 05.09.2018 19.09.2018 

Spolek pro ochranu přírody a krajiny Ostřešanská spojka 

04.09.2018 18.09.2018 žadatel Rekonstrukce žst. Vsetín 31.08.2018 12.09.2018 žadatel Pozemek Heřmaničky 22.08.2018 

06.09.2018 žadatel Komunikace s JMK 

21.08.2018 05.09.2018 žadatel Mimořádná událost Poříčany 03.09.2018 04.09.2018 žadatel Výhodnot svedení dopravy do 

Dolního nádraží v Brně 22.08.2018 04.09.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň (4) 22.08.2018 

04.09.2018 žadatel Pozemky Kostěnice 03.09.2018 03.09.2018 žadatel Zeměpisná poloha vlečky 09.08.2018 20.08.2018 žadatel 

Veřejné zakázky 1. 5. 2018–31. 7. 2018 nad 200 tis. Kč 07.08.2018 13.08.2018 žadatel Výluky v Moravskoslezském kraji 

30.07.2018 07.08.2018 žadatel Náklady na údržbu a provoz přejezdů 31.07.2018 07.08.2018 Archicon plus Rušení přejezdu 

Kralupy nad Vltavou 13.07.2018 24.07.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň (3) 11.07.2018 

24.07.2018 žadatel Polní cesta Chotěšov 10.07.2018 24.07.2018 žadatel Náhrada přejezdu Polanka nad Odrou 10.07.2018 

24.07.2018 Nadační fond proti korupci Zakázky pro firmy EDIKT a JARO Česká Skalice 05.07.2018 19.07.2018 žadatel Svedení 

dopravy v Brně 03.07.2018 18.07.2018 OHL ŽS, a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 25.06.2018 16.07.2018 Právo ve veřejném 

zájmu z.s. Pokuty ÚOHS 27.06.2018 12.07.2018 žadatel Pozemek Trnitá 22.06.2018 12.07.2018 žadatel Plány s tratí 190 

20.06.2018 09.07.2018 žadatel Stav staveb Ostrava-Zábřeh a Polanka nad Odrou 14.06.2018 29.06.2018 žadatel Výtoňský most 

20.06.2018 28.06.2018 žadatel Lokalita Převýšov čp. 57 14.06.2018 27.06.2018 Podvedení klienti z.s. Pojištění zaměstnanců 

11.06.2018 26.06.2018 Arnika – Program ochrany přírody Nákladní doprava na trati Praha – Drážďany 11.06.2018 25.06.2018 

žadatel Projektanti zdvoukolejnění Plzeň – České Budějovice 08.06.2018 25.06.2018 žadatel Směrodatné rychlostní profily 

06.06.2018 21.06.2018 Kaštanka z.s. Ztráta vodních zdrojů při stavbě Opatovice – Hradec Králové 07.06.2018 22.06.2018 

žadatel Výkres Uzel Plzeň, 2. stavba 06.06.2018 21.06.2018 žadatel Vybrané studie proveditelnosti 05.06.2018 20.06.2018 

Kverulant.org Náklady na tisk 01.06.2018 15.06.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň 31.05.2018 

13.06.2018 žadatel Výtoňský most 04.06.2018 13.06.2018 SUDOP PRAHA a.s. SP Praha – Drážďany, 6. dílčí plnění 30.5.2018 

06.06.2018 žadatel Stav mostu Praha-Smíchov – Hostivice 28.05.2018 06.06.2018 žadatel Modernizace trati Mstětice – Praha-

Vysočany 31.05.2018 04.06.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Finanční kompenzace vlečkaře 18.05.2018 01.06.2018 

EKOHYDRO s.r.o. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 17.05.2018 01.06.2018 OHLŽS a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 18.05.2018 

31.05.2018 D. N. Elektrizace tratí 28.05.2018 31.05.2018 P. Č. Soutěž prodej majetku Hodolany 07.05.2018 28.05.2018 J. K. 

VNPN 18.05.2018 23.05.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování rekonstrukce Praha-Libeň 14.05.2018 18.05.2018 P. B. 

ETCS na síti SŽDC 02.05.2018 15.05.2018 J. S. Veřejné zakázky 1.2.2018–30.04.2018 nad 200 tis. Kč. 07.05.2018 15.05.2018 P. K. 

Hranice na Moravě – Milotice nad Bečvou 25.04.2018 10.05.2018 OHLŽS a.s. Vybrané zakázky geodézie 24.04.2018 10.05.2018 

J. K. Boskovická spojka 10.04.2018 30.04.2018 V. M. Kalkulace opravy trati 097 18.04.2018 25.04.2018 M. C. Právní služby 

10.04.2018 24.04.2018 P. K. Revitalizace tratě Louny-Lovosice 

06.04.2018 23.04.2018 P. Š. Studie proveditelnosti a další informace 08.04.2018 23.04.2018 P. Š. VRT Praha – Brno - škody a 

ÚOHS 10.04.2018 23.04.2018 P. Š. Protokoly otevírání obálek vybraných akcí 12.04.2018 18.04.2018 N. N. CBA tabulky 

vybraného projektu 13.04.2018 17.04.2018 Z. S. Hluková studie uzlu Česká Třebová 

03.04.2018 18.04.2018 J. N. Prezentace ŽUB, nákladní doprava 10.04.2018 16.04.2018 D. G. Přejezdy v Praze-Kbelích 

26.03.2018 10.04.2018 J. P. Potvrzení zpoždění vlaku 15.03.2018 03.04.2018 S. Z. Platební morálka dopravců 16.03.2018 

03.04.2018 J. N. Prezentace ŽUB pro starosty 19.03.2018 03.04.2018 J. P. Náklady na práci v Náměšti na Hané 13.03.2018 

27.03.2018 J. Š. Revitaliizace Děčín východ 19.03.2018 23.03.2018 D. V. Studie proveditelnosti Ostrava 30.01.2018 15.03.2018 

O. O. Zakázky firmy Videfkor FM, s.r.o. 01.03.2018 14.03.2018 D. J. Dostupné ÚTS VRT 09.03.2018 14.03.2018 Z. J. Hodnoty P 

žel(24) vybraných přejezdů 06.03.2018 09.03.2018 M. H. Stavba u železničního přejezdu Střítež 20.02.2018 08.03.2018 D. V. 

Vybrané studie proveditelnosti 02.03.2018 08.03.2018 A. K. 4. kolej do Kolína a kolejové rozložení po modernizaci úseku 

Praha-Hostivař – Praha hl. n. 12.02.2018 20.02.2018 Oživení, o. s. Veřejné zakázky 1.1.2013–31.12.2017 nad 200 tis. Kč. 

14.02.2018 19.02.2018 Arnika – Centrum pro podporu občanů Předpis pro údržbu zeleně 12.02.2018 16.02.2018 J. N. 

Přestavba nádraží v Brně 07.02.2018 16.02.2018 AK Dostál & Sorokáč Investice úseku modernizce s obstrukcemi 08.02.2018 

12.02.2018 Spolek pro lepší život v Hovorčovicích, z. s. Informace k VRT Hovorčovice 07.02.2018 12.02.2018 M. B. Informace k 

zastávce Ostrava-Zábřeh 06.02.2018 07.02.2018 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 1. 11.–31. 1. 

2018 06.02.2018 07.02.2018 AK Dostál & Sorokáč Veřejné zakázky VRT 06.02.2018 07.02.2018 AK Dostál & Sorokáč TPS 
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Technická řešení VRT 22.01.2018 06.02.2018 P. Š. Veškeré výstupy z veřejných zakázek 22.01.2018 05.02.2018 V. M. Mostní 

objekty 18.01.2018 01.02.2018 Z. V. Seznam nemovitostí 17.01.2018 01.02.2018 I. P. Text nájemní smlouvy 16.01.2018 

31.01.2018 J. N. Vybrané informace k rekonstrukci ŽUB 07.01.2018 23.01.2018 P. Š. Simulace reálného provozu Brno – Přerov 

11.01.2018 15.01.2018 L. Ch. Výsledky veřejné soutěže Hněvkov 
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206. Archiv poskytnutých informací za rok 2018 - www. 

Online ● spravazeleznic.cz (Průmysl / Logistika) ● 14. 6. 2022, 14:39 

Dosah: 4 791 ● GRP: 0.05 ● OTS: 0.00 ● AVE: 11330.78 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-

informaci/2018 

O nás 

Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2018 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 31.12.2018 

10.01.2019 žadatel Právní služby AK Bělina a partneři 

28.12.2018 09.01.2019 žadatel Krušovická Šalanda Praha hlavní nádraží 21.12.2018 05.01.2019 žadatel Právní akt 48/2018-030-

KR/1 30.11.2018 14.12.2018 žadatel Zpoždění vlaku 1004 dne 9. 7. 2018 22.11.2018 13.12.2018 žadatel Informace o 

zaměstnanci 26.11.2018 05.12.2018 žadatel Závěry schůzky SŽDC – Černošice 16.11.2018 30.11.2018 žadatel Seznamy 

železničních přejezdů 20.11.2018 20.11.2018 žadatel Evidenční čísla vleček 25.10.2018 20.11.2018 žadatel Informace k výlukám 

Studénka 08.11.2018 15.11.2018 žadatel 

Veřejné zakázky 1. 8. 2018–31. 10. 2018 nad 200 tis. Kč 

26.10.2018 13.11.2018 žadatel Informace o zaměstnanci 20.10.2018 05.11.2018 žadatel Nádraží Praha-Ruzyně 12.10.2018 

26.10.2018 žadatel Ostrava-Zábřeh, PHS Studénka, stánek Praha-Smíchov 10.10.2018 25.10.2018 žadatel Budova Jeseniova 60 

19.10.2018 25.10.2018 žadatel Kácení dřevin Petrovice u Karviné 

04.10.2018 24.10.2018 žadatel Zpoždění vybraných vlaků 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2018
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2018
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16.10.2018 19.10.2018 žadatel Smlouvy k pozemům Praha-Dejvice 09.10.2018 17.10.2018 žadatel Zadávací dokumentace ETSC 

I. koridor 05.10.2018 17.10.2018 žadatel Náklady vybudování výhybky Praha-Hlubočepy 10.10.2018 17.10.2018 žadatel 

Eskalátory Děčín hl. n. 10.10.2018 17.10.2018 žadatel Rekonstrukce nástupišť Semily 01.10.2018 16.10.2018 žadatel Vybrané 

studie proveditelnosti 02.10.2018 09.10.2018 OMEGA plus, občanské sdružení Prodej trati Čejč – Uhřice 20.09.2018 03.10.2018 

žadatel Most Černošice 20.09.2018 03.10.2018 žadatel Žádost o počty vlaků 14.09.2018 01.10.2018 žadatel Informace k 

budově Jeseniova 60 13.09.2018 01.10.2018 žadatel Informace k trati Praha-Smíchov – Hostivice 13.09.2018 01.10.2018 

žadatel Smluvní pokuty Jeseniova 60 13.09.2018 01.10.2018 žadatel Číslování nástupišť, budoucnost trati 176, SP Plzeň – 

Domažlice 14.09.2018 27.09.2018 žadatel Soupis provedených prací Karlovy Vary – Johangergstadt 05.09.2018 19.09.2018 

Spolek pro ochranu přírody a krajiny Ostřešanská spojka 

04.09.2018 18.09.2018 žadatel Rekonstrukce žst. Vsetín 31.08.2018 12.09.2018 žadatel Pozemek Heřmaničky 22.08.2018 

06.09.2018 žadatel Komunikace s JMK 

21.08.2018 05.09.2018 žadatel Mimořádná událost Poříčany 03.09.2018 04.09.2018 žadatel Výhodnot svedení dopravy do 

Dolního nádraží v Brně 22.08.2018 04.09.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň (4) 22.08.2018 

04.09.2018 žadatel Pozemky Kostěnice 03.09.2018 03.09.2018 žadatel Zeměpisná poloha vlečky 09.08.2018 20.08.2018 žadatel 

Veřejné zakázky 1. 5. 2018–31. 7. 2018 nad 200 tis. Kč 07.08.2018 13.08.2018 žadatel Výluky v Moravskoslezském kraji 

30.07.2018 07.08.2018 žadatel Náklady na údržbu a provoz přejezdů 31.07.2018 07.08.2018 Archicon plus Rušení přejezdu 

Kralupy nad Vltavou 13.07.2018 24.07.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň (3) 11.07.2018 

24.07.2018 žadatel Polní cesta Chotěšov 10.07.2018 24.07.2018 žadatel Náhrada přejezdu Polanka nad Odrou 10.07.2018 

24.07.2018 Nadační fond proti korupci Zakázky pro firmy EDIKT a JARO Česká Skalice 05.07.2018 19.07.2018 žadatel Svedení 

dopravy v Brně 03.07.2018 18.07.2018 OHL ŽS, a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 25.06.2018 16.07.2018 Právo ve veřejném 

zájmu z.s. Pokuty ÚOHS 27.06.2018 12.07.2018 žadatel Pozemek Trnitá 22.06.2018 12.07.2018 žadatel Plány s tratí 190 

20.06.2018 09.07.2018 žadatel Stav staveb Ostrava-Zábřeh a Polanka nad Odrou 14.06.2018 29.06.2018 žadatel Výtoňský most 

20.06.2018 28.06.2018 žadatel Lokalita Převýšov čp. 57 14.06.2018 27.06.2018 Podvedení klienti z.s. Pojištění zaměstnanců 

11.06.2018 26.06.2018 Arnika – Program ochrany přírody Nákladní doprava na trati Praha – Drážďany 11.06.2018 25.06.2018 

žadatel Projektanti zdvoukolejnění Plzeň – České Budějovice 08.06.2018 25.06.2018 žadatel Směrodatné rychlostní profily 

06.06.2018 21.06.2018 Kaštanka z.s. Ztráta vodních zdrojů při stavbě Opatovice – Hradec Králové 07.06.2018 22.06.2018 

žadatel Výkres Uzel Plzeň, 2. stavba 06.06.2018 21.06.2018 žadatel Vybrané studie proveditelnosti 05.06.2018 20.06.2018 

Kverulant.org Náklady na tisk 01.06.2018 15.06.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování oprav Praha-Libeň 31.05.2018 

13.06.2018 žadatel Výtoňský most 04.06.2018 13.06.2018 SUDOP PRAHA a.s. SP Praha – Drážďany, 6. dílčí plnění 30.5.2018 

06.06.2018 žadatel Stav mostu Praha-Smíchov – Hostivice 28.05.2018 06.06.2018 žadatel Modernizace trati Mstětice – Praha-

Vysočany 31.05.2018 04.06.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Finanční kompenzace vlečkaře 18.05.2018 01.06.2018 

EKOHYDRO s.r.o. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 17.05.2018 01.06.2018 OHLŽS a.s. Vybrané zakázky SŽG Olomouc 18.05.2018 

31.05.2018 D. N. Elektrizace tratí 28.05.2018 31.05.2018 P. Č. Soutěž prodej majetku Hodolany 07.05.2018 28.05.2018 J. K. 

VNPN 18.05.2018 23.05.2018 VFH Vašíček a partneři s.r.o. Financování rekonstrukce Praha-Libeň 14.05.2018 18.05.2018 P. B. 

ETCS na síti SŽDC 02.05.2018 15.05.2018 J. S. Veřejné zakázky 1.2.2018–30.04.2018 nad 200 tis. Kč. 07.05.2018 15.05.2018 P. K. 

Hranice na Moravě – Milotice nad Bečvou 25.04.2018 10.05.2018 OHLŽS a.s. Vybrané zakázky geodézie 24.04.2018 10.05.2018 

J. K. Boskovická spojka 10.04.2018 30.04.2018 V. M. Kalkulace opravy trati 097 18.04.2018 25.04.2018 M. C. Právní služby 

10.04.2018 24.04.2018 P. K. Revitalizace tratě Louny-Lovosice 

06.04.2018 23.04.2018 P. Š. Studie proveditelnosti a další informace 08.04.2018 23.04.2018 P. Š. VRT Praha – Brno - škody a 

ÚOHS 10.04.2018 23.04.2018 P. Š. Protokoly otevírání obálek vybraných akcí 12.04.2018 18.04.2018 N. N. CBA tabulky 

vybraného projektu 13.04.2018 17.04.2018 Z. S. Hluková studie uzlu Česká Třebová 

03.04.2018 18.04.2018 J. N. Prezentace ŽUB, nákladní doprava 10.04.2018 16.04.2018 D. G. Přejezdy v Praze-Kbelích 

26.03.2018 10.04.2018 J. P. Potvrzení zpoždění vlaku 15.03.2018 03.04.2018 S. Z. Platební morálka dopravců 16.03.2018 

03.04.2018 J. N. Prezentace ŽUB pro starosty 19.03.2018 03.04.2018 J. P. Náklady na práci v Náměšti na Hané 13.03.2018 

27.03.2018 J. Š. Revitaliizace Děčín východ 19.03.2018 23.03.2018 D. V. Studie proveditelnosti Ostrava 30.01.2018 15.03.2018 

O. O. Zakázky firmy Videfkor FM, s.r.o. 01.03.2018 14.03.2018 D. J. Dostupné ÚTS VRT 09.03.2018 14.03.2018 Z. J. Hodnoty P 

žel(24) vybraných přejezdů 06.03.2018 09.03.2018 M. H. Stavba u železničního přejezdu Střítež 20.02.2018 08.03.2018 D. V. 

Vybrané studie proveditelnosti 02.03.2018 08.03.2018 A. K. 4. kolej do Kolína a kolejové rozložení po modernizaci úseku 

Praha-Hostivař – Praha hl. n. 12.02.2018 20.02.2018 Oživení, o. s. Veřejné zakázky 1.1.2013–31.12.2017 nad 200 tis. Kč. 

14.02.2018 19.02.2018 Arnika – Centrum pro podporu občanů Předpis pro údržbu zeleně 12.02.2018 16.02.2018 J. N. 

Přestavba nádraží v Brně 07.02.2018 16.02.2018 AK Dostál & Sorokáč Investice úseku modernizce s obstrukcemi 08.02.2018 

12.02.2018 Spolek pro lepší život v Hovorčovicích, z. s. Informace k VRT Hovorčovice 07.02.2018 12.02.2018 M. B. Informace k 

zastávce Ostrava-Zábřeh 06.02.2018 07.02.2018 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 1. 11.–31. 1. 

2018 06.02.2018 07.02.2018 AK Dostál & Sorokáč Veřejné zakázky VRT 06.02.2018 07.02.2018 AK Dostál & Sorokáč TPS 
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Technická řešení VRT 22.01.2018 06.02.2018 P. Š. Veškeré výstupy z veřejných zakázek 22.01.2018 05.02.2018 V. M. Mostní 

objekty 18.01.2018 01.02.2018 Z. V. Seznam nemovitostí 17.01.2018 01.02.2018 I. P. Text nájemní smlouvy 16.01.2018 

31.01.2018 J. N. Vybrané informace k rekonstrukci ŽUB 07.01.2018 23.01.2018 P. Š. Simulace reálného provozu Brno – Přerov 

11.01.2018 15.01.2018 L. Ch. Výsledky veřejné soutěže Hněvkov 
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O nás 

Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2017 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 30.12.2017 

24.01.2017 J. P. Vývěska Náměšť na Hané 14.12.2017 28.12.2017 J. Š. Vybrané studie proveditelnosti 09.12.2017 22.12.2017 Z. 

Ch. Zpoždění vlaku 1949 06.12.2017 21.12.2017 IBA CZ, s.r.o. Certifikát Liferay Professional Developer 13.12.2017 20.12.2017 P. 

S. Zastávka Ostrava-Zábřeh 28.11.2017 20.12.2017 J. P. Rekonstrukce nádraží Příbram 08.12.2017 20.12.2017 P. P. Studie 

proveditelnosti Boskovická spojka 30.11.2017 15.12.2017 L. D. Protokol otevírání obálek Nové Hamry 

21.11.2017 12.12.2017 J. T. Kopie dokumentů k problematice budovy Jeseniova 60 

22.11.2017 07.12.20017 R. H. Výkresová dokumentace Dluhonice 22.11.2017 07.12.2017 Transparency International Dodatečné 

informace k veřejným zakázkám 27.11.2017 07.12.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60 06.11.2017 23.11.2017 Regiojet 

a.s. Informace k prodeji části podniku 08.11.2017 20.11.2017 J. Š. Studie proveditelnosti Beskydy 02.11.2017 15.11.2017 

Transparency International Veřejné zakázky 06.11.2017 15.11.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč 

od 1. 8.–31. 102. 2017 01.11.2017 15.11.2017 D. V. Ekonomická hodnocení staveb 27.10.2017 13.11.2017 P. Š. Územně 

technické studie 08.11.2017 13.11.2017 J. S. Poskytnutí smluv SŽDC – Railreklam 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2017
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2017
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23.10.2017 07.11.2017 Scigiel & Partners Smlouvy o díklo "Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna" 23.10.2017 07.11.2017 

CEDOP z.s. Přípravná dokumentace stavby ETCS I. Koridor Kolín – Břeclav – st. hr. 18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s. SP 

Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění 18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s. 

SP Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění 

13.10.2017 27.10.2017 M. M. Studie proveditelnosti 16.10.2017 24.10.2017 D. D. Informace k prodeji pozemku 

02.10.2017 09.10.2017 M. P. Rekonstrukce budovy Jeseniova 60 22.09.2017 05.10.2017 Oživení, o. s. Veřejné zakázky nad 200 

tis. Kč 20.09.2017 05.10.2017 Frank Bold Advokáti, s.r.o. Studie proveditelnosti Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 31.08.2017 

15.09.2017 P. Š. Výpis z účtu, ÚTS a jejich výstupy 29.08.2017 13.09.2017 SUDOP PRAHA a.s. Plnění SOD mezi SŽDC a 

zhotoviteli 28.08.2017 12.09.2017 P. Š. Poskytnutí smlouvy 

23.08.2017 06.09.2017 J. Š. Snížení rychlosti na trati a jeho dopady 20.08.2017 04.09.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti 

24.08.2017 30.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov 07.08.2017 22.08.2017 P. T. Přílohy smlouvy 

04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Korespondence mezi SŽDC a ČKAIT 

04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Grantová dohoda Brno – Přerov, obsah projektu 06.08.2017 10.08.2017 J. S. Veřejné zakázky nad 

200 tis. Kč 28.07.2017 04.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov 12.07.2017 07.08.2017 Kverulant.org Úklid 

kancelářských budov 10.07.2017 25.07.2017 P. D. Protihluková stěna a hluková studie 14.06.2017 28.06.2017 Chládek & 

Tintěra, a. s. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů 19.05.2017 26.06.2017 ČD a.s. Přidělování kapacity dráhy 13.06.2017 

26.06.2017 R. C. Investice v žst. Brno dolní nádraží 19.06.2017 26.06.2017 P. Š. Informace k bankovnímu účtu SŽDC 30.05.2017 

21.06.2017 M. K. Informace k investičním akcím SŽDC 05.06.2017 20.06.2017 M. B. Žádost o vybudování zastávky Ostrava-

Zábřeh 24.05.2017 08.06.2018 P. N. Informace ke smlouvě 05.06.2017 06.06.2017 V. S. SŽDC jako povinný subjekt vůči 

z. 106/1999 Sb. 26.05.2017 02.06.2017 J. Š. Zvoukolejnění trati Plzeň – České Budějovice 30.05.2017 02.06.2017 V. S. Informace 

o smlouvách s podnikatelskými subjekty 18.05.2015 31.05.2017 J. K. Kolejové oblouky na trati Liberec – Tanvald – Harrachov 

15.05.2015 30.05.2017 J. J. Doplnění k žádosti ze dne 7. 3. 2016 28.04.2017 15.05.2017 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář 

s.r.o. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů 28.04.2017 15.05.2017 SUDOP Praha a.s. 1. dílčí plnění zhotovitele 16.05.2017 

17.05.2017 ATECO 

spol s r. o. Kontakt na správce telekomunikačních služeb 28.04.2017 10.05.2017 A. H. Hluková studie trati č. 210 Praha – 

Vranné nad Vltavou – Čerčany 21.04.2017 03.05.2017 Metrostav a.s. Kopie vybraných osvědčení vydaných SŽDC 

21.04.2017 26.04.2017 L. V. Smlouvy s vybranými subjekty 18.04.2017 25.04.2017 SUDOP Praha a.s. Dopis MDČR 19.04.2017 

21.04.2017 J. T. Příslušnost SŽDC hospodařit s nemovitostmi 10.04.2017 21.04.2017 J. N. Hluk v Černošicích 03.04.2017 

06.04.2017 J. S. Veřejné zakázky > 300 tis. Kč., 8. 3. 2016 – 7. 4. 2016 a 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 

30.03.2017 05.04.2017 H. H. Propojení Praha hl. n. – Žižkov 24.03.2017 05.04.2017 Oživení, o. s. Vnitřní předpisy pro zadávání 

veřejných zakázek 27.03.2017 27.03.2017 O. Š. Prodej jízdenek prostřednictvím SŽDC 11.03.2017 22.03.2017 T. H. Volné 

nebytové prostory v Praze nad 

600 m 2 01.03.2017 16.03.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60 01.03.2017 09.03.2017 J. T. Stavby v majetku SŽDC 

22.02.2017 09.03.2017 J. O. Využití podlažních ploch SŽG Praha 22.02.2017 09.03.2017 A. N. Ukončení odběru vody Jeseniova 

60 16.02.2017 02.03.2017 V. P. Skutečně vyplacené částky zakázek SŽDC 21.02.2017 01.03.2017 Spolek pro lepší život v 

Hovorčovicích z.s. Informace o VRT směr Drážďany s vlivem na obec Hovorčovice 10.02.2017 24.02.2017 J. P. Náklady na 

demolici čekárny Náměšť na Hané 08.02.2017 23.02.2017 M. C. Právní služby u vybraných výběrových řízení, soudních sporů 

SŽDC 10.02.2017 23.02.2017 M. B. Limity hluku výstavba Ostrava-Zábřeh 

02.02.2017 17.02.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti 30.01.2017 14.02.2017 P. Č. Termín výběru vítězného uchazeče a 

realizace stavby Praha-Hostivař – Praha hl.n. 19.01.2017 02.02.2017 H. R. Pozemek 1480/1 k.ú. Sokolnice, pověření Ing. 

Habarty k zastupování GŘ SŽDC dne 20. 4. 2011 

18.01.2017 01.02.2017 A. K. Chyby v evidenci přejezdů 16.01.2017 31.01.2017 D. V. Schvalovací a posuzovací protokoly k 

vybraným studiím proveditelnosti, ÚTS Kralupy n.V.–Most 11.01.2017 24.01.2017 Oživení, o.s. Výběr firmy IM-stav Praha s.r.o. 

u vybraných zakázek 02.01.2017 13.01.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 19. 10.–31. 12. 2016 

09.01.2017 10.01.2017 M. K. Legislativa upravující přednost vlaků při mimořádnostech v dopravě 
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Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 
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Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2017 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 30.12.2017 

24.01.2017 J. P. Vývěska Náměšť na Hané 14.12.2017 28.12.2017 J. Š. Vybrané studie proveditelnosti 09.12.2017 22.12.2017 Z. 

Ch. Zpoždění vlaku 1949 06.12.2017 21.12.2017 IBA CZ, s.r.o. Certifikát Liferay Professional Developer 13.12.2017 20.12.2017 P. 

S. Zastávka Ostrava-Zábřeh 28.11.2017 20.12.2017 J. P. Rekonstrukce nádraží Příbram 08.12.2017 20.12.2017 P. P. Studie 

proveditelnosti Boskovická spojka 30.11.2017 15.12.2017 L. D. Protokol otevírání obálek Nové Hamry 

21.11.2017 12.12.2017 J. T. Kopie dokumentů k problematice budovy Jeseniova 60 

22.11.2017 07.12.20017 R. H. Výkresová dokumentace Dluhonice 22.11.2017 07.12.2017 Transparency International Dodatečné 

informace k veřejným zakázkám 27.11.2017 07.12.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60 06.11.2017 23.11.2017 Regiojet 

a.s. Informace k prodeji části podniku 08.11.2017 20.11.2017 J. Š. Studie proveditelnosti Beskydy 02.11.2017 15.11.2017 

Transparency International Veřejné zakázky 06.11.2017 15.11.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč 

od 1. 8.–31. 102. 2017 01.11.2017 15.11.2017 D. V. Ekonomická hodnocení staveb 27.10.2017 13.11.2017 P. Š. Územně 

technické studie 08.11.2017 13.11.2017 J. S. Poskytnutí smluv SŽDC – Railreklam 

https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2017
https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2017
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23.10.2017 07.11.2017 Scigiel & Partners Smlouvy o díklo "Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna" 23.10.2017 07.11.2017 

CEDOP z.s. Přípravná dokumentace stavby ETCS I. Koridor Kolín – Břeclav – st. hr. 18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s. SP 

Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění 18.10.2017 01.11.2017 SUDOP Praha a.s. 

SP Praha – Drážďany, 2. dílčí plnění 

13.10.2017 27.10.2017 M. M. Studie proveditelnosti 16.10.2017 24.10.2017 D. D. Informace k prodeji pozemku 

02.10.2017 09.10.2017 M. P. Rekonstrukce budovy Jeseniova 60 22.09.2017 05.10.2017 Oživení, o. s. Veřejné zakázky nad 200 

tis. Kč 20.09.2017 05.10.2017 Frank Bold Advokáti, s.r.o. Studie proveditelnosti Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 31.08.2017 

15.09.2017 P. Š. Výpis z účtu, ÚTS a jejich výstupy 29.08.2017 13.09.2017 SUDOP PRAHA a.s. Plnění SOD mezi SŽDC a 

zhotoviteli 28.08.2017 12.09.2017 P. Š. Poskytnutí smlouvy 

23.08.2017 06.09.2017 J. Š. Snížení rychlosti na trati a jeho dopady 20.08.2017 04.09.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti 

24.08.2017 30.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov 07.08.2017 22.08.2017 P. T. Přílohy smlouvy 

04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Korespondence mezi SŽDC a ČKAIT 

04.08.2017 21.08.2017 P. Š. Grantová dohoda Brno – Přerov, obsah projektu 06.08.2017 10.08.2017 J. S. Veřejné zakázky nad 

200 tis. Kč 28.07.2017 04.08.2017 Strana zelených Demolice nádražních budov 12.07.2017 07.08.2017 Kverulant.org Úklid 

kancelářských budov 10.07.2017 25.07.2017 P. D. Protihluková stěna a hluková studie 14.06.2017 28.06.2017 Chládek & 

Tintěra, a. s. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů 19.05.2017 26.06.2017 ČD a.s. Přidělování kapacity dráhy 13.06.2017 

26.06.2017 R. C. Investice v žst. Brno dolní nádraží 19.06.2017 26.06.2017 P. Š. Informace k bankovnímu účtu SŽDC 30.05.2017 

21.06.2017 M. K. Informace k investičním akcím SŽDC 05.06.2017 20.06.2017 M. B. Žádost o vybudování zastávky Ostrava-

Zábřeh 24.05.2017 08.06.2018 P. N. Informace ke smlouvě 05.06.2017 06.06.2017 V. S. SŽDC jako povinný subjekt vůči 

z. 106/1999 Sb. 26.05.2017 02.06.2017 J. Š. Zvoukolejnění trati Plzeň – České Budějovice 30.05.2017 02.06.2017 V. S. Informace 

o smlouvách s podnikatelskými subjekty 18.05.2015 31.05.2017 J. K. Kolejové oblouky na trati Liberec – Tanvald – Harrachov 

15.05.2015 30.05.2017 J. J. Doplnění k žádosti ze dne 7. 3. 2016 28.04.2017 15.05.2017 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář 

s.r.o. Zvýšení zabezpečení železničních přejezdů 28.04.2017 15.05.2017 SUDOP Praha a.s. 1. dílčí plnění zhotovitele 16.05.2017 

17.05.2017 ATECO 

spol s r. o. Kontakt na správce telekomunikačních služeb 28.04.2017 10.05.2017 A. H. Hluková studie trati č. 210 Praha – 

Vranné nad Vltavou – Čerčany 21.04.2017 03.05.2017 Metrostav a.s. Kopie vybraných osvědčení vydaných SŽDC 

21.04.2017 26.04.2017 L. V. Smlouvy s vybranými subjekty 18.04.2017 25.04.2017 SUDOP Praha a.s. Dopis MDČR 19.04.2017 

21.04.2017 J. T. Příslušnost SŽDC hospodařit s nemovitostmi 10.04.2017 21.04.2017 J. N. Hluk v Černošicích 03.04.2017 

06.04.2017 J. S. Veřejné zakázky > 300 tis. Kč., 8. 3. 2016 – 7. 4. 2016 a 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 

30.03.2017 05.04.2017 H. H. Propojení Praha hl. n. – Žižkov 24.03.2017 05.04.2017 Oživení, o. s. Vnitřní předpisy pro zadávání 

veřejných zakázek 27.03.2017 27.03.2017 O. Š. Prodej jízdenek prostřednictvím SŽDC 11.03.2017 22.03.2017 T. H. Volné 

nebytové prostory v Praze nad 

600 m 2 01.03.2017 16.03.2017 J. T. Informace k budově Jeseniova 60 01.03.2017 09.03.2017 J. T. Stavby v majetku SŽDC 

22.02.2017 09.03.2017 J. O. Využití podlažních ploch SŽG Praha 22.02.2017 09.03.2017 A. N. Ukončení odběru vody Jeseniova 

60 16.02.2017 02.03.2017 V. P. Skutečně vyplacené částky zakázek SŽDC 21.02.2017 01.03.2017 Spolek pro lepší život v 

Hovorčovicích z.s. Informace o VRT směr Drážďany s vlivem na obec Hovorčovice 10.02.2017 24.02.2017 J. P. Náklady na 

demolici čekárny Náměšť na Hané 08.02.2017 23.02.2017 M. C. Právní služby u vybraných výběrových řízení, soudních sporů 

SŽDC 10.02.2017 23.02.2017 M. B. Limity hluku výstavba Ostrava-Zábřeh 

02.02.2017 17.02.2017 D. V. Vybrané studie proveditelnosti 30.01.2017 14.02.2017 P. Č. Termín výběru vítězného uchazeče a 

realizace stavby Praha-Hostivař – Praha hl.n. 19.01.2017 02.02.2017 H. R. Pozemek 1480/1 k.ú. Sokolnice, pověření Ing. 

Habarty k zastupování GŘ SŽDC dne 20. 4. 2011 

18.01.2017 01.02.2017 A. K. Chyby v evidenci přejezdů 16.01.2017 31.01.2017 D. V. Schvalovací a posuzovací protokoly k 

vybraným studiím proveditelnosti, ÚTS Kralupy n.V.–Most 11.01.2017 24.01.2017 Oživení, o.s. Výběr firmy IM-stav Praha s.r.o. 

u vybraných zakázek 02.01.2017 13.01.2017 J. S. Přehled všech zasmluvněných zakázek nad 300 tis. Kč od 19. 10.–31. 12. 2016 

09.01.2017 10.01.2017 M. K. Legislativa upravující přednost vlaků při mimořádnostech v dopravě 
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Vše o Správě železnic 

Organizační struktura 

Vnitřní předpisy Správy železnic 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Sazebník úhrad 

Lhůty stanovené povinnému subjektu 

Archiv poskytnutých informací 

Postup při podání odvolání a stížnosti 

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 

Publikace 

Nemovitosti 

Nežádoucí jednání a boj s korupcí 

Plán obchodní činnosti Správy železnic 

Sdělení o zpracování osobních údajů pro veřejnost 

Konference 

Archiv poskytnutých informací za rok 2016 

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 30.12.2016 

13.01.2017 VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář Číslo VZ k rámcové smlouvě se Strabag Rail č. 645 350 006/2015 

23.12.2016 05.01.2017 M. G. Soupisy vad a reklamací u vybraných realizovaných investic 23.12.2016 04.01.2017 H. R. Smlouva 

o zřízení věcného břemene S 1287/2010-PRÁV 23.12.2016 03.01.2017 L. M. Zpoždění vlaku Ex 546 Ostravan ve den 22. a 23. 

12. 2016 14.12.2016 29.12.2016 A. N. Současné umístění jednotky SŽG Praha 16.12.2016 21.12.2016 Mgr. Jakub Hlaváček, 

advokát Instalace zab.zař. a rekonstrukce kolejí v žst. Týniště nad Orlicí 15.12.2016 21.12.2016 P. Š. Počet námitek a uchazeči o 

VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 07.12.2016 19.12.2016 J. S. Nezprovozněné osvětlení Brno-Řečkovice 

02.12.2016 17.12.2016 SUDOP Praha a.s. Informace k vybraným stavbám v investičním plánu SŽDC 02.12.2016 16.12.2016 D. V. 

Posuzovací a schvalovací protokoly k vybraným studiím proveditelnosti, ÚTS Litoměřice – UNL – st. hr. 25.11.2016 08.12.2016 

V. P. Informace o veřejných zakázkách na profilu zadavatele 08.11.2016 09.11.2016 S. L. Průměrný počet osobních a 

nákladních vlaků projíždějících žst. Bohumín v r. 2015 a 2016 24.10.2016 01.11.2016 A. K. Zkrácení úseku Hranice na Moravě – 

Milotice nad Bečvou 18.10.2016 01.11.2016 J. S. Zakázky nad 300 tis. Kč od 31. 8. 2016 do 18. 10. 2016 17.10.2016 26.10.2016 

D. J. SP Železniční uzel Brno 13.10.2016 26.10.2016 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Studie proveditelnosti nového 

železničního spojení Praha – Drážďany 14.10.2016 21.10.2016 CMS Cameron McKenna v.o.s. Církevní restituce kú. Tuchlovice, 

https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2016
https://www.spravazeleznic.cz/en/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2016
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parc. č. 1239/31 (PK 1467/1) 10.10.2016 19.10.2016 P. Š. Protokoly o otevírání obálek DOZ Brno – Skalice n. Sv., DOZ Skalice n. 

Sv. – Česká Třebová 

07.10.2016 19.10.2016 P. Š. Úroková sazba SŽDC na bankovním účtu 27-7702170217_0100 v období od 1. 3. 2016 do 29. 9. 

2016 05.10.2016 19.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Jmenování členů komisí, zápisy z jednání Modernizace trať 

ového úseku Kolín – odb. Babín, vč. Libické spojky 

04.10.2016 19.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Jmenování členů komise VZ Modernizace a novostavba trati Praha-

Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla, Zápisy z jednání komise VZ Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín – 

Praha-Letiště Václava Havla 

12.10.2016 14.10.2016 A. N. Budova Jeseniova 786/60 27.09.2016 10.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Výdaje za 

projekt, výkup pozemků, realizaci a celkové výdaje u vybraných staveb SŽDC 23.09.2016 07.10.2016 M. G. Zakázky pro spol. 

HICON-dopravní značení, s.r.o. od r. 2006 14.09.2016 06.10.2016 M. R. Výdaje SŽDC za marketingové reklamní a komunikační 

služby u konkr. firem a dohromady za období 2010–2015 20.09.2016 30.09.2016 R. P. Příprava železničního jízdního řádu pro 

období od 11.12.2016 do 9.12.2017 14.09.2016 29.09.2016 A. N. Budoucí plány s využitím budovy Jeseniova 786/60, Praha-

Žižkov 14.09.2016 27.09.2016 J. S. ZD včetně soupisu prací a výše nabídek uchazečů k dílčím zakázkám na opravy 20.09.2016 

26.09.2016 A. N. Zastavování rychlíků v žst. Křižanov v Návrhu JŘ 2016/2017 22.09.2016 26.09.2016 J. M. Protokol o určení 

osvětlení dráhy pro DOZ Poříčany a protokol o měření osvětlení 

12.09.2016 19.09.2016 J. N. Předpis, kterým se SŽDC řídí při přidělování kapacity dopravní cesty 14.09.2016 20.09.2016 M. P. 

Řešení přejezdů v rámci modernizace trati v úseku Kojetín–Přerov 12.09.2016 19.09.2016 Děti země - Klub za udržitenou 

dopravu Dosavadní náklady na přípravu Přestavby ŽUB (k 9. 9. 2016) 01.09.2016 16.09.2016 Centrum pro efektivní dopravu, 

o.s. Nabídky, protokoly z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek vybravých VZ 

30.08.2016 12.09.2016 J. S. VZ nad 500 tis. Kč od 8. 4. do 30. 8. 2016 29.08.2016 30.08.2016 PROFIBA s.r.o. Veřejná soutěž k 

prodeji majetku 24.08.2016 02.09.2016 VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář Zakázky pro STRABAG Rail za ú. o. 

2015 18.08.2016 25.08.2016 J. N. Územní rozhodnutí a stavební povolení k realizaci stavby zastávky Ostrava-Zábřeh 

01.08.2016 25.08.2016 Děti země - Klub za udržitenou dopravu Výsadba dřevin v rámci 1. etapy odstavného nádraží v Brně v 

letech 2014–2016 15.08.2016 18.08.2016 B. R. Obchodní vztahy se společnostmi 11.08.2016 22.08.2016 T. J. Veřejné soutěže 

na prodej majetku 04.08.2016 08.08.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. příloha č. 3 c) Zvláštní technické podmínky; čj. 

6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-BenK 19.07.2016 28.07.2016 Děti země - Klub za udržitenou dopravu Výsadba dřevin v rámci 1. 

etapy odstavného nádraží v Brně 14.07.2016 29.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Protokoly o posouzení kvalifikace 

uchazečů o VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 01.07.2016 15.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. 

Námitky uchazečů proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 

01.07.2016 15.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Výstupy z tech.-ek. studie podzemního vedení trati Praha-Dejvice – 

Praha-Veleslavín 28.06.2016 13.07.2016 Právo ve veřejném zájmu, z. s. Pokuta ÚOHS k VZ Optimalizace trati Lysá n. Labem – 

Praha-Vysočany, 1. stavba 22.06.2016 24.06.2016 J. K. Situační výkres Havířov-střed 16.06.2016 01.07.2016 Spolek Kaštanka z.s. 

EIA v rámci stavby Zdvojkolejnění trati Hr. Králové - Pardubice 16.06.2016 22.06.2016 Spolek Kaštanka z.s. Počet 

přepravovných osob Hr. Králové – Pardubice, ul. Honkova, Kuklenská 13.06.2016 22.06.2016 R. H. Výkresová část Rekonstrukce 

žst. Přerov, 2. stavba v oblasti obce Dluhonice 

10.06.2016 24.06.2016 R. P. Návrh JŘ 2016/2017 10.06.2016 17.06.2016 Brno+, z.s. Informace k SP Brno hl.n. 06.06.2016 

16.06.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Korespondence s PČR ve věci VZ Rychlá spojení - studie příležitostí a Smlouvy 

PD Brno – Přerov 

03.06.2016 07.06.2016 M. P. Havířov střed zastávka dokumentace 31.05.2016 06.06.2016 V. J. Postřiky na ŽDC za rok 2014 a 

2015 30.05.2016 03.06.2016 Advokátní kancelář Janák a partneři,s.r.o. Plnění podmínek čerpání fondů EU zhotovitelem stavby 

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Val. Meziříčí 25.05.2016 30.05.2016 M. P. Jízdní řády v síti SŽDC 23.05.2016 

30.06.2016 T. J. Informace o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej majetku čj. S000257/2005-O31 a 

S040806/2013-O31 11.05.2016 19.05.2016 Právo ve veřejném zájmu, z. s. Informace o pokutě ÚOHS k VZ GSM-R trať Děčín – 

Mělník – Všetaty 13.05.2016 17.05.2016 J. T. Přehled protihlukových stěn v síti SŽDC k 31. 12. 2015 05.05.2016 10.05.2016 J. V. 

Předpisy SŽDC, jimiž se řídí vydávání slyšitelných návěstí drážních vozidel 14.04.2016 29.04.2016 Kverulant.org. o.p.s. Náklady 

a rozsah HW a SW na SŽDC za r. 2013, 2014, 2015 19.04.2016 26.04.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Dokumenty v čl. 

4 (Výzva, vymezení zadání) SOD technicko-ekonomické studie Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín 

18.04.2016 26.04.2016 T. P. Nehodovost na přejezdech a počet přejezdů v Jihomoravském kraji v roce 2015 14.04.2016 

26.04.2016 I. S. Žadatelé kopií Spol. územního souhlasu s provedením St. záměru č.j. MCBS_2016_0019981_ŠKAR 15.04.2016 

22.04.2016 Brno+, z.s. Námitky spol. CEDOP, o.s., k zadávacímu řízení veřejné zakázky Studie proveditelnosti "Železniční uzel 

Brno" , Rozhodnutí SŽDC o námitkách, části zadávací dokumentace 06.04.2016 21.04.2016 Děti země - Klub za udržitelnou 
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dopravu Smlouva o dílo a studie proveditelnosti úseku Kolín – Všetaty – Děčín 01.04.2016 14.04.2016 Brno+, z.s. Námitky a 

rozhodnutí o námitkách vyloučeného uchazeče VZ SP uzel Brno 30.03.2016 08.04.2016 Advokátska kancelária AGM partners 

s. r. o. Plánované a dosažené hodnoty ukazatelů výkonnosti KPI pro výplatu odměn vedení SŽDC za rok 2012 a 2013 

23.03.2016 30.03.2016 Brno+, z.s. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (Helika, a.s.) ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 

"Studie proveditelnosti Železniční uzel Brno" 09.03.2016 17.03.2016 P. H. Přílohy č. 4 ke smlouvám mezi SŽDC a zhotoviteli 

stavby Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 1. č.; a stavby Zkapacitnění Nymburk – Ml. Boleslav, 1.č. 08.03.2016 

18.03.2016 J. S. Přehled všech zasmluvněných veřejných zakázek SŽDC od 1. 8. 2015 do 7. 3. 2016 01.03.2016 16.03.2016 J. V. 

Mzda a přehled odměn současného a bývalého generálního ředitele, rozpočet SŽDC a počet zaměstnanců 12.02.2016 

25.02.2016 J. M. Výhledové využití trati Oldřichov u Duchcova – Děčín v k.ú. Bohosudov, hluková měření 15.02.2016 

23.02.2016 T. P. Nehodovost na přejezdech za rok 2015 29.01.2016 12.02.2016 F. O. Stavby plánované na trati Lysá nad Labem 

– Ústí nad Labem, záměry u přejezdu P2772 25.01.2016 09.02.2016 P. Š. Provozní výsledek hospodaření SŽDC a účetní 

uzávěrka za rok 2012 20.01.2016 02.02.2016 Ř. K. Investiční záměr na akci Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk 26.01.2016 

01.02.2016 L. B. Územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo 

Pole 21.01.2016 29.01.2016 T. J. Informace o vybraných veřejných soutěžích na nejvhodnější nabídku na prodej majetku 

13.01.2016 28.01.2016 I. K. Seznam stánků, nájemci a nájemní smlouvy žst. Brno hl.n. 14.01.2016 20.01.2016 advokátní 

kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. Oficiální vyjádření k parametrům trati Boršov – Český Krumlov – Volary po rekonstrukci, 

termíny výlukových prací 05.01.2016 19.01.2016 V. S. Stadium přípravy VRT Brno – Vranovice 
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Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně 

vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují. 

datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace 30.12.2016 

13.01.2017 VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář Číslo VZ k rámcové smlouvě se Strabag Rail č. 645 350 006/2015 

23.12.2016 05.01.2017 M. G. Soupisy vad a reklamací u vybraných realizovaných investic 23.12.2016 04.01.2017 H. R. Smlouva 

o zřízení věcného břemene S 1287/2010-PRÁV 23.12.2016 03.01.2017 L. M. Zpoždění vlaku Ex 546 Ostravan ve den 22. a 23. 

12. 2016 14.12.2016 29.12.2016 A. N. Současné umístění jednotky SŽG Praha 16.12.2016 21.12.2016 Mgr. Jakub Hlaváček, 

advokát Instalace zab.zař. a rekonstrukce kolejí v žst. Týniště nad Orlicí 15.12.2016 21.12.2016 P. Š. Počet námitek a uchazeči o 

VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 07.12.2016 19.12.2016 J. S. Nezprovozněné osvětlení Brno-Řečkovice 

02.12.2016 17.12.2016 SUDOP Praha a.s. Informace k vybraným stavbám v investičním plánu SŽDC 02.12.2016 16.12.2016 D. V. 

Posuzovací a schvalovací protokoly k vybraným studiím proveditelnosti, ÚTS Litoměřice – UNL – st. hr. 25.11.2016 08.12.2016 

V. P. Informace o veřejných zakázkách na profilu zadavatele 08.11.2016 09.11.2016 S. L. Průměrný počet osobních a 

nákladních vlaků projíždějících žst. Bohumín v r. 2015 a 2016 24.10.2016 01.11.2016 A. K. Zkrácení úseku Hranice na Moravě – 

Milotice nad Bečvou 18.10.2016 01.11.2016 J. S. Zakázky nad 300 tis. Kč od 31. 8. 2016 do 18. 10. 2016 17.10.2016 26.10.2016 

D. J. SP Železniční uzel Brno 13.10.2016 26.10.2016 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Studie proveditelnosti nového 

železničního spojení Praha – Drážďany 14.10.2016 21.10.2016 CMS Cameron McKenna v.o.s. Církevní restituce kú. Tuchlovice, 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2016
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/archiv-poskytnutych-informaci/2016
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parc. č. 1239/31 (PK 1467/1) 10.10.2016 19.10.2016 P. Š. Protokoly o otevírání obálek DOZ Brno – Skalice n. Sv., DOZ Skalice n. 

Sv. – Česká Třebová 

07.10.2016 19.10.2016 P. Š. Úroková sazba SŽDC na bankovním účtu 27-7702170217_0100 v období od 1. 3. 2016 do 29. 9. 

2016 05.10.2016 19.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Jmenování členů komisí, zápisy z jednání Modernizace trať 

ového úseku Kolín – odb. Babín, vč. Libické spojky 

04.10.2016 19.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Jmenování členů komise VZ Modernizace a novostavba trati Praha-

Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla, Zápisy z jednání komise VZ Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín – 

Praha-Letiště Václava Havla 

12.10.2016 14.10.2016 A. N. Budova Jeseniova 786/60 27.09.2016 10.10.2016 Centrum pro efektivní dopravu, z.s. Výdaje za 

projekt, výkup pozemků, realizaci a celkové výdaje u vybraných staveb SŽDC 23.09.2016 07.10.2016 M. G. Zakázky pro spol. 

HICON-dopravní značení, s.r.o. od r. 2006 14.09.2016 06.10.2016 M. R. Výdaje SŽDC za marketingové reklamní a komunikační 

služby u konkr. firem a dohromady za období 2010–2015 20.09.2016 30.09.2016 R. P. Příprava železničního jízdního řádu pro 

období od 11.12.2016 do 9.12.2017 14.09.2016 29.09.2016 A. N. Budoucí plány s využitím budovy Jeseniova 786/60, Praha-

Žižkov 14.09.2016 27.09.2016 J. S. ZD včetně soupisu prací a výše nabídek uchazečů k dílčím zakázkám na opravy 20.09.2016 

26.09.2016 A. N. Zastavování rychlíků v žst. Křižanov v Návrhu JŘ 2016/2017 22.09.2016 26.09.2016 J. M. Protokol o určení 

osvětlení dráhy pro DOZ Poříčany a protokol o měření osvětlení 

12.09.2016 19.09.2016 J. N. Předpis, kterým se SŽDC řídí při přidělování kapacity dopravní cesty 14.09.2016 20.09.2016 M. P. 

Řešení přejezdů v rámci modernizace trati v úseku Kojetín–Přerov 12.09.2016 19.09.2016 Děti země - Klub za udržitenou 

dopravu Dosavadní náklady na přípravu Přestavby ŽUB (k 9. 9. 2016) 01.09.2016 16.09.2016 Centrum pro efektivní dopravu, 

o.s. Nabídky, protokoly z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek vybravých VZ 

30.08.2016 12.09.2016 J. S. VZ nad 500 tis. Kč od 8. 4. do 30. 8. 2016 29.08.2016 30.08.2016 PROFIBA s.r.o. Veřejná soutěž k 

prodeji majetku 24.08.2016 02.09.2016 VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář Zakázky pro STRABAG Rail za ú. o. 

2015 18.08.2016 25.08.2016 J. N. Územní rozhodnutí a stavební povolení k realizaci stavby zastávky Ostrava-Zábřeh 

01.08.2016 25.08.2016 Děti země - Klub za udržitenou dopravu Výsadba dřevin v rámci 1. etapy odstavného nádraží v Brně v 

letech 2014–2016 15.08.2016 18.08.2016 B. R. Obchodní vztahy se společnostmi 11.08.2016 22.08.2016 T. J. Veřejné soutěže 

na prodej majetku 04.08.2016 08.08.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. příloha č. 3 c) Zvláštní technické podmínky; čj. 

6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-BenK 19.07.2016 28.07.2016 Děti země - Klub za udržitenou dopravu Výsadba dřevin v rámci 1. 

etapy odstavného nádraží v Brně 14.07.2016 29.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Protokoly o posouzení kvalifikace 

uchazečů o VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 01.07.2016 15.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. 

Námitky uchazečů proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZ Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla 

01.07.2016 15.07.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Výstupy z tech.-ek. studie podzemního vedení trati Praha-Dejvice – 

Praha-Veleslavín 28.06.2016 13.07.2016 Právo ve veřejném zájmu, z. s. Pokuta ÚOHS k VZ Optimalizace trati Lysá n. Labem – 

Praha-Vysočany, 1. stavba 22.06.2016 24.06.2016 J. K. Situační výkres Havířov-střed 16.06.2016 01.07.2016 Spolek Kaštanka z.s. 

EIA v rámci stavby Zdvojkolejnění trati Hr. Králové - Pardubice 16.06.2016 22.06.2016 Spolek Kaštanka z.s. Počet 

přepravovných osob Hr. Králové – Pardubice, ul. Honkova, Kuklenská 13.06.2016 22.06.2016 R. H. Výkresová část Rekonstrukce 

žst. Přerov, 2. stavba v oblasti obce Dluhonice 

10.06.2016 24.06.2016 R. P. Návrh JŘ 2016/2017 10.06.2016 17.06.2016 Brno+, z.s. Informace k SP Brno hl.n. 06.06.2016 

16.06.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Korespondence s PČR ve věci VZ Rychlá spojení - studie příležitostí a Smlouvy 

PD Brno – Přerov 

03.06.2016 07.06.2016 M. P. Havířov střed zastávka dokumentace 31.05.2016 06.06.2016 V. J. Postřiky na ŽDC za rok 2014 a 

2015 30.05.2016 03.06.2016 Advokátní kancelář Janák a partneři,s.r.o. Plnění podmínek čerpání fondů EU zhotovitelem stavby 

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Val. Meziříčí 25.05.2016 30.05.2016 M. P. Jízdní řády v síti SŽDC 23.05.2016 

30.06.2016 T. J. Informace o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej majetku čj. S000257/2005-O31 a 

S040806/2013-O31 11.05.2016 19.05.2016 Právo ve veřejném zájmu, z. s. Informace o pokutě ÚOHS k VZ GSM-R trať Děčín – 

Mělník – Všetaty 13.05.2016 17.05.2016 J. T. Přehled protihlukových stěn v síti SŽDC k 31. 12. 2015 05.05.2016 10.05.2016 J. V. 

Předpisy SŽDC, jimiž se řídí vydávání slyšitelných návěstí drážních vozidel 14.04.2016 29.04.2016 Kverulant.org. o.p.s. Náklady 

a rozsah HW a SW na SŽDC za r. 2013, 2014, 2015 19.04.2016 26.04.2016 Centrum pro efektivní dopravu, o.s. Dokumenty v čl. 

4 (Výzva, vymezení zadání) SOD technicko-ekonomické studie Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín 

18.04.2016 26.04.2016 T. P. Nehodovost na přejezdech a počet přejezdů v Jihomoravském kraji v roce 2015 14.04.2016 

26.04.2016 I. S. Žadatelé kopií Spol. územního souhlasu s provedením St. záměru č.j. MCBS_2016_0019981_ŠKAR 15.04.2016 

22.04.2016 Brno+, z.s. Námitky spol. CEDOP, o.s., k zadávacímu řízení veřejné zakázky Studie proveditelnosti "Železniční uzel 

Brno" , Rozhodnutí SŽDC o námitkách, části zadávací dokumentace 06.04.2016 21.04.2016 Děti země - Klub za udržitelnou 
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dopravu Smlouva o dílo a studie proveditelnosti úseku Kolín – Všetaty – Děčín 01.04.2016 14.04.2016 Brno+, z.s. Námitky a 

rozhodnutí o námitkách vyloučeného uchazeče VZ SP uzel Brno 30.03.2016 08.04.2016 Advokátska kancelária AGM partners 

s. r. o. Plánované a dosažené hodnoty ukazatelů výkonnosti KPI pro výplatu odměn vedení SŽDC za rok 2012 a 2013 

23.03.2016 30.03.2016 Brno+, z.s. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (Helika, a.s.) ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 

"Studie proveditelnosti Železniční uzel Brno" 09.03.2016 17.03.2016 P. H. Přílohy č. 4 ke smlouvám mezi SŽDC a zhotoviteli 

stavby Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 1. č.; a stavby Zkapacitnění Nymburk – Ml. Boleslav, 1.č. 08.03.2016 

18.03.2016 J. S. Přehled všech zasmluvněných veřejných zakázek SŽDC od 1. 8. 2015 do 7. 3. 2016 01.03.2016 16.03.2016 J. V. 

Mzda a přehled odměn současného a bývalého generálního ředitele, rozpočet SŽDC a počet zaměstnanců 12.02.2016 

25.02.2016 J. M. Výhledové využití trati Oldřichov u Duchcova – Děčín v k.ú. Bohosudov, hluková měření 15.02.2016 

23.02.2016 T. P. Nehodovost na přejezdech za rok 2015 29.01.2016 12.02.2016 F. O. Stavby plánované na trati Lysá nad Labem 

– Ústí nad Labem, záměry u přejezdu P2772 25.01.2016 09.02.2016 P. Š. Provozní výsledek hospodaření SŽDC a účetní 

uzávěrka za rok 2012 20.01.2016 02.02.2016 Ř. K. Investiční záměr na akci Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk 26.01.2016 

01.02.2016 L. B. Územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo 

Pole 21.01.2016 29.01.2016 T. J. Informace o vybraných veřejných soutěžích na nejvhodnější nabídku na prodej majetku 

13.01.2016 28.01.2016 I. K. Seznam stánků, nájemci a nájemní smlouvy žst. Brno hl.n. 14.01.2016 20.01.2016 advokátní 

kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. Oficiální vyjádření k parametrům trati Boršov – Český Krumlov – Volary po rekonstrukci, 

termíny výlukových prací 05.01.2016 19.01.2016 V. S. Stadium přípravy VRT Brno – Vranovice 
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211. Česko prohrálo mezinárodní arbitráž za 16 miliard korun – s Diag 

Human 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 15. 6. 2022, 12:11 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kauza-diag-human-je-casovana-bomba-3/ 

Podle rozhodnutí mezinárodní arbitráže musí Česká republika zaplatit firmě Diag Human zhruba 16 miliard korun. Z toho činí 

12 miliard jen úroky z prodlení. Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, 

že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. 

Cílem Kverulanta je tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé 

politiky a jejich úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví 

nové vlády, aby úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej 

alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Exekuce na majetek ČR 

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku ČR až do výše 14,5 miliardy korun na 

území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 

rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V listopadu 2019 tak učinila i Belgie. 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. To, že má Diag Human na peníze 

(více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 

počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, kterým také povolil exekuci majetku 

České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v 

lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. A nyní přišla další velká rána. 

Prohraná arbitráž 

Na to, že je mezinárodní arbitráž mezi Českou republikou a u konce, upozornil nejprve odborný magazín Investment 

Arbitration Reporter. „Tribunál nyní vydal své rozhodnutí a žalobce se svými nároky částečně uspěl,“ napsal minulý týden 

server s tím, že shání další podrobnosti. Jak následně zjistil HlídacíPes.org, rozhodčí nález má datum 18. května 2022, kdy byl 

také odeslán oběma stranám sporu. 

Mezinárodní investiční arbitráž nárokům Diag Human, jež dosahovaly až částky 52 miliard korun, částečně vyhověla. Suma, již 

by mělo Česko vyplatit, dosahuje 16 miliard korun. Z toho však celých 12 miliard představují úroky z prodlení, které se denně 

zvyšují o dalších 1,3 milionu korun. 

Právní zástupce Diag Human ale verdikt arbitráže potvrdil: „Potvrzuji. Nález byl stranám doručen dne 18. května. Částku 

odpovídá Konečnému nálezu z roku 2008, denně roste o cca 1,3 mil. Kč,“ napsal právník Jan Kalvoda. Rozhodnutí je podle něj 

konečné. Česká republika prý ale ještě může nález napadnout v britské jurisdikci z formálních důvodů. „Věcně přezkoumán 

být nemůže,“ tvrdí Kalvoda. 

Podle verdiktu musí také Diag Human stáhnout jiné žaloby, které na Česko podal v zahraničních jurisdikcích. 

Počátek kauzy v roce 1992 

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 

2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně 

narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už 

roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká 

https://www.kverulant.org/article/kauza-diag-human-je-casovana-bomba-3/


  

Přehled zpráv  564 

republika prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. 

Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán. 

Skrývání před věřiteli 

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak 

prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení 

jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným řešením bylo složení dlužné 

částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení. 

Namísto toho se I Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, naleznete ve 

stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády, pana Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my 

jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě 

jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou “. 

Fotokoláž: ATEO 

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad 

Kverulant v únoru 2020 se Kverulant obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této 

kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně 

podle schváleného plánu kontrolní činnosti“ a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, 

nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce, kterou řídí člověk, kterému není stydno vrazit za peníze daňových 

poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu? Kverulant se však liknavým postojem státu nechce smířit a tak jsem koncem 

března 2020 dopisem zeptal NKÚ, jestli si kauzu Diag Humen už konečně dal do plánu. NKÚ počátkem dubna odpověděl, že 

„v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s 

vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.“ 

Kverulant podal trestní oznámení 

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky 

trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 

milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu. 

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti 

organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky 

oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující 

prověření podnětu. 

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, 

přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. 

Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je 

opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic. 

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné 

povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit. 

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem 

oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního 

zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme tak počátkem 

února 2022 učinili a to formou nového doplněné podání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství 

totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž. 

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ 

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní 

zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k 

policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu 

Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké 

skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci 

dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho 

doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu 

vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude 

skutečně někdo věnovat. 
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Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). 

Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi 

formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v 

daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká 

policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, 

jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost 

vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „ skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, 

ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic. 

Foto: Arek Socha / Pixabay 

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout 

následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak 

dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického 

stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve 

větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti 

a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle 

další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný 

princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora 

dohromady. 

Kverulant se s alibismem státní správy odmítl smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. I 

tato žádost o nápravu byla marná. Na konci dubna opět obdržel zamítavé stanovisko. 

Rozhovor s Janem Kalvodou 

Koncem léta 2019 požádal Kverulant o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s 

natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. 

Svůj slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu: 

Nová vláda, nový ministr, nová politika? 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, 

aby: „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době 

zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky.“ 

Kverulant chce věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, 

konečně vypořádá letitý spor, který Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády je i Pavel Blažek, 

který je kauze Diag Humen také namočen, vzbuzuje obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých 

kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Prosba o podporu 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte 

naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Na sklonku roku 2020 kardinál Dominik Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve 

v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. 

Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce 

primase českého konečně odvolán. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních 

sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, totiž stále běží. Nic na tom 

nezměnila ani dnešní mediace, kterou nařídil soud. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň 

malým darem. 

Fotokoláž: ATEO 

Kverulant detailně popsal celý případ v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. Duka nesl zveřejnění této kauzy velmi 

nelibě a opakovaně a neúspěšně se pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Vyvrcholením Dukových kroků 

proti Kverulantovi byla soudní žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun. Duka a jeho dva bývalý podřízení z 

doby kdy byl ještě pražským arcibiskupem v žalobě tvrdí, že utrpěla jejich osobnostní práva. Obvodní soud pro Prahu 10 místo 

hlavního líčení nařídil setkání s mediátorem. To se dnes odpoledne uskutečnilo. Zástupci Kverulanta nabídli, že jsou připraveni 

si pozorně vyslechnout důvody, pro které by Dukovo jednání nemělo být označeno za tunelování a případně přepracovat celý 

článek. Protistrana však tento vstřícný krok naprosto odmítla a soud tak bude pokračovat. 

V rámci soudního řízení se bude předně řešit, zda Kverulant článkem vůbec zasáhl do soukromého života Duky a jeho 

bývalých podřízených. Soud také posoudí, zda to, co Kverulant napsal se opravdu týkalo veřejného zájmu, tedy nakládání s 

církevním majetkem v hodnotě stovek milionů korun. Soud bude ověřovat pravdivost Kverulantových skutkových sdělení. 

Posledním úkolem soudu pak bude posoudit přiměřenost žalobního požadavku na odškodnění tvrzené nemajetkové újmy ve 

výši 3 milionů korun. Pokud by Kverulant tento soud prohrál, znamenalo by to jeho konec. Pomozte Kverulantovi zaplatit si 

dobré právníky, jakkoliv malým, za to však pravidelným příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Don Pablo, alias ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) je na Hradě poměrně častým hostem. Deník N zmapoval, že v květnu 

se v prezidentské kanceláři zúčastnil nejméně dvou schůzek, které trvaly celkem šest hodin. Blažek tvrdí, že jednal pouze s 

kancléřem Vratislavem Mynářem. V době jeho schůzek byl přitom na Hradě i prezidentův poradce Martin Nejedlý, jehož 

asistentka ministra do kanceláří pokaždé doprovázela. Kromě toho v květnu na Hrad dorazil i Blažkův náměstek Petr Dohnal. S 

kým se tam setkal, odmítl sdělit. 

Ministrova limuzína přijela do prezidentského tunelu. Foto: Zdislava Pokorná, Deník N 

Končí první květnový pracovní den a přesně v pět hodin odpoledne přijíždí na Hrad černá limuzína s ministrem Blažkem. Vůz s 

majáčkem na druhém nádvoří zajíždí přímo do takzvaného prezidentského tunelu, kde obvykle parkují vozy prezidenta Miloše 

Zemana a první dámy. Z průjezdu, který významné pasažéry chrání před zraky zvědavců, vchází ministr přímo do hradních 

kanceláří. Blažkův řidič i ochranka zůstávají na místě a nervózně se rozhlíží, jestli je přes prosklená vrata prezidentského tunelu 

někdo neuvidí. 

Prezident v tu chvíli na Hradě není, což Deníku N potvrdily dva dobře informované zdroje. Navíc v tunelu nestojí prezidentská 

limuzína ani Zemanova ochranka, což by přítomnost hlavy státu signalizovalo. Za kým tedy mohl ministr jít a co s ním 

projednával? Kverulant to neví, ale styky Dona Pavla s hradní kamarilou ho jen utvrzují v negativním hodnocení obou stran. 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem Kverulanta odstoupení 

Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS ukončilo působení 

Pavla Blažka v exekutivě. ODS se však patrně nepoučila a na podzim 2021 se Blažek opět stal ministrem spravedlnosti. 

Kverulant opět protestoval a předsevzal si, že bude činnost Pavla Blažka známého pod přezdívkou Don Pablo velmi pečlivě 

sledovat. Více již v kauze Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo. 

Miloš Zeman sebou na Pražský hrad přivedl hned několik velmi problematických lidí. Ti společně s ním zneužívají svého 

postavení. Kverulant.org proti tomu protestuje. Úspěšně v kauze Jak Kverulant pootevřel pražský hrad. V červnu 2022 vyzval 

zákonodárce, aby prezidentské kanceláři radikálně snížili rozpočet. Marně. Podrobnosti naleznete v kauze Kverulant proti 

zneužívání moci kamarilou Miloše Zemana. 

Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 

Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval 

ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný 

dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. 

To se ani však stále nestalo. Nejspíš proto, že radní mají na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy v květnu 2020 podal 

trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. Tento případ z dopravních podniků je však jen špičkou ledovce. 

Dokázalo obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 10 lidí z tunelování v červnu 2022. Oceňte 

Kverulantovu důslednost a odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a podpořte ho alespoň malým darem. 

Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s 

advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 

miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení. 

V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1 2020 ÷ 2034“. Za tímto málo 

srozumitelným názvem se skrývá servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V 

článku 4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. bylo stanoveno, že „ celková 

částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH “. 

Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb 

soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak 

bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH. A pokud nebude tato 

smlouva ukončena, bude fakturování pokračovat až do roku 2034. 

Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033“. Jde o servis 93 

vlaků na trase A a B společností Škoda Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 

2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 

milionů korun. Pokud se nic nestane, bude vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033. 

Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zdokumentovat, je smlouva na právní služby v rámci projektu 

„MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU“. I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena 

zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu 

korun. 

Celkem bylo v těchto zdokumentovaným případech namísto 4,5 milionu korun (5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu 

korun. Tedy více než třikrát tolik. 

Všechny výše uvedené dodatky uzavřel 17. srpna 2018 za Dopravní podnik tehdejší předseda představenstva a generální 

ředitel Martin Gillar a místopředseda představenstva Ladislava Urbánek. Martin Gillar se ředitelem a předsedou 

představenstva podniku stal v první polovině roku 2016. Do funkce ho dosadilo hnutí ANO. Po volbách 2018 byl na konci roku 

nahrazen novým ředitelem Petrem Witowskim. Na odchodnou tehdy Gillar dostal více než dva miliony korun. Šlo prý o částku, 

na kterou měl nárok podle své manažerské smlouvy. Místopředseda představenstva a zároveň dopravní ředitel Ladislav 

Urbánek však tehdy vyměněn nebyl a ve funkci je stále. „Ve své funkci je dlouhodobě a v současnosti je podle mě 

nenahraditelný. Navíc nechceme destabilizovat dopravní podnik, proto veškeré personální změny musíme dělat s rozvahou,“ 

řekl tehdy další člen dozorčí rady a také náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN). Ten zná prostředí 

v dopravním podniku dostatečně, neboť byl v dozorčí radě už v minulém volebním období, tehdy ještě jako nominant 

Trojkoalice (tehdy Zelení, STAN, KDU-ČSL). 

Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL podepsal všechny uvedené smlouvy i následné dodatky jednatel a majitel Martin 

Janoušek. Zájem veřejnosti Janouškovi v únoru 2020 zajistila kauza spojená s bývalým ministrem dopravy Vladimírem 

https://www.kverulant.org/cases/vyvadeni-penez-z-prazskeho-dopravniho-podniku/
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Kremlíkem. Ten tvrdí, že mu advokát Janoušek nabídl krátce před Vánocemi 2019 přímo v úřadu úplatek ve výši 1,5 milionu. 

Martin Janoušek je vnukem jednoho z hlavních komunistický papalášů minulého režimu Lubomíra Štrougala, který byl 

premiérem československé federální vlády v normalizační éře let 1970 až 1988. Matka Martina Janouška před listopadem 1989 

vyučovala trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, po pádu režimu se etablovala na poli luxusní módy s vlastní 

značkou E.daniely. 

Martin Janoušek 

Martin Janoušek je považován za protřelého lobbistu. Spletitou síť kontaktů se Janouškovi podařilo přetavit v rozsáhlou 

klientelu. Server Hlídač státu, který eviduje veřejné zakázky, napočítal kanceláři ROWAN LEGAL v půlce roku 2020 účast v 81 

veřejných zakázkách a 448 smluv za 275 milionů korun. Struktura objednavatelů je přitom pestrá, jde o různá ministerstva, 

Českou televizi či Řízení letového provozu. 

Piráti tunel nezastavili 

Kverulant v březnu 2020 vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Dle jeho názoru by měl především 

dostat okamžitou výpověď dopravní ředitel Ladislav Urbánek. Ten by také měl být odvolán z postu místopředsedy 

představenstva. Souběžně s tím by měl jediný akcionář DPP, Hlavní město Praha, zastavit plnění ze všech smluv se společností 

ROWAN LEGAL, nechat provést audit těchto smluv a podat trestní oznámení. Audit by měl vyčíslit škodu, ke které došlo, a ta 

by měla být vymáhána po všech členech statutárních orgánů, kteří za tento podvod nesou odpovědnost. Rada hlavního města 

by se také měla zamyslet nad dalším působením radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) a od prosince 2018 

předsedy dozorčí rady Dopravního podniku. Je těžké uvěřit, že by o vyvádění peněz nevěděl. A pokud nevěděl, měl by být 

odvolán pro neschopnost. 

První reakce vedení magistrátu nebudily naději, že tunel bude zastaven a viníci potrestáni. Mail z 25. března 2020 od Jiřího 

Hoskovce, vedoucího poradců primátora, naopak dával tušit, že sežrání zelí bude vyšetřovat partička kozlů: „Vážený pane 

řediteli, děkuji vám za váš podnět, byl předán k vyřízení příslušnému kontrolnímu orgánu, tedy dozorčí radě dopravního 

podniku. O dalších krocích vás tato bude informovat.“ Ani tiskové prohlášení dopravních podniků z 31. března 2020, které 

tvrdí, že k žádnému vyvádění peněz z DPP nikdy nedošlo a v žádném případě nedošlo ani k porušení zákona o zadávání 

veřejných zakázek, nedávalo mnoho nadějí na řádné vyšetření celé věci. 

V dubnu 2020 Kverulantovi prozradil velmi dobře informovaný zdroj z pražského magistrátu, že primátor Hřib i všichni radní o 

vyvádění peněz z dopravního podniku dobře vědí a část z nich je na tento zločinný penězovod napojena. Na pokračování 

nezákonného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL má údajně zájem 

přímo primátor Zdeněk Hřib. O podvodech v dopravním podniku je prý detailně informován i jeho protikorupční poradce 

Martin Kameník, dřívější šéf protikorupčního spolku Oživení a dřívější garant Rekonstrukce státu. Ale ani ten s tunelováním 

dopravního podniku nic dělat nebude, protože nechce překazit kšeft svého šéfa. 

Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s korupcí nezatočili jen proto, že jsou 

naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Magistrát 

utratil za externí právní služby od začátku roku 2016 do konce roku 2019 celkem 471,3 milionu korun. To je v průměru 117,8 

milionů ročně. Ale za pouhé první čtvrtletí roku 2019 dokázala radnice v čele s Piráty utratit 163,7 milionů korun a to vše 

přesto, že na odboru legislativním a právním bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 zaměstnáno 20 lidí. 

Kverulant podal trestní oznámení 

Proto Kverulantovi nezbylo nic jiného, než aby v květnu 2020 sám podal trestní oznámení a stížnost k Úřadu pro ochranu 

hospodářské činnosti. Ve středu 20. května 2020 následovala reakce Pirátské strany. Ta v tiskovém prohlášení uvedla, že za nic 

nemůže, protože piráti na chod největšího městského podniku údajně nemají žádný vliv: „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení 

Kverulant.org, že se Piráti (nebo Zdeněk Hřib) podílejí na vyvádění peněz z Dopravního podniku skrze advokátní kancelář 

Rowan Legal. Předně musíme upozornit na to, že Piráti mají na dění v Dopravním podniku jen velmi malý vliv. V kontrolních 

orgánech městské společnosti DPP mají Piráti pouze dva zástupce a v exekutivních orgánech nikoho.“ A za vše prý mohou 

koaliční partneři: „DPP je tak plně pod taktovkou našich koaličních partnerů – Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Primátor 

má velice omezenou možnost do vnitřních záležitostí této městské společnosti zasahovat.“ V prohlášení se sice uvádí, že 

„kancelář primátora celou záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v těchto případech standardní postup“, 

ale to Kverulant v kontextu této kauzy považuje za naprosto alibistické tvrzení. 

Kverulant podal stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 

Jak už bylo uvedeno, Kverulant podal v květnu 2020 stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti. V půlce června přišlo 

nepříjemné překvapení. Ačkoliv kdo sledoval, jak místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek úkoloval přímo šéfa ÚOHS Petra 

Rafaje v kauze mýtného systém, patrně překvapen nebude. V půlce června místopředsedkyně ÚOHS JUDr. Eva Kubišová 
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informovala Kverulanta dopisem, že jeho podání neshledala jako důvodné a věc odložila. ÚOHS se s Kverulantovým pěti 

stránkovým podání vypořádal jedinou krátkou větou: „Úřad neshledal v rovině podmětu namítaných pochybení důvody pro 

zahájení řízení z moci úřední“. Kverulant se ignorantským rozhodnutím odmítá smířit a chystá proti němu stížnost. 

Předražené právní služby ve veřejné správě 

Kverulant se rozhodl se na problematiku právních služeb podívat detailně. Na podzim 2020 zmapoval náklady u téměř 80 

institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby téměř 4 miliardy korun. 

Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co 

měla uzavřené smlouvy. Kverulant o svých zjištěních opět informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší 

kontrolní úřad. Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě. 

Velký policejní zásah v Praze 

Národní centrála proti organizovanému zločinu od ve středu 15. června 2022 zasahovala na desítkách míst v Praze. 

Detektivové dorazili na pražský magistrát, do dopravního podniku i do Všeobecné zdravotní pojišťovny, která je největší 

zdravotní pojišťovnou v Česku. Policie začala stíhat jedenáct lidí. Mezi obviněnými je jak Hlubuček, který je členem dozorčí 

rady pražského dopravního podniku, tak podnikatel Michal Redl. Jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině. 

Mezi podezřelými je pak i lobbista Pavel Dovhomilja a člen představenstva dopravního podniku Matej Augustín, kterého do 

vedení podniku před třemi lety prosazoval právě Hlubuček. 

Policie vede zadrženého Petra Hlubučka (15. června 2022) Aktu.cz 

Důvodem policejní akce Dozimetr má být hospodaření v dopravním podniku. Kriminalisté vyšetřují mimo jiné okolnosti 

plánované opravy okolí pražského nádraží Holešovice. 

Centry korupční skupiny kolem Hlubučka Redla byly dva byty: Nejdřív v Revoluční ulici, později o pár set metrů dál v ulici 

Dlážděná.Tady se odehrávala klíčová jednání, na nichž Hlubuček, Redl a další plánovali, jak vytáhnout miliony z Dopravního 

podniku hlavního města Prahy, Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo ze středočeské správy silnic. 

Detektivové zachytili hned několik tendrů, které se Hlubuček a spol. pokusili ovlivnit. Nebo ze kterých skupině tekly pravidelné 

příjmy na úplatcích. A to i přesto, že si podle vyšetřovatelů počínali mimořádně opatrně: Používali zašifrované telefony, 

nechávali si odborně zjišťovat, jestli nejsou odposlouchávaní doma nebo v autech, při hovorech pouštěli hlasitou hudbu. 

Jedna z uplacených zakázek podle policistů souvisí s IT službami, které dopravnímu podniku poskytovala společnost Uniprog 

Solutions. Její šéf Maroš Jančovič platil, jak říkají detektivové, Redlově a Hlubučkově skupině miliony ročně, aby mohl pracovat 

pro dopravní podnik. Firma z toho navíc vytěžila další zakázky. Uniprog Solutions dostával od dopravního podniku měsíční 

paušál ve výši skoro pět milionů korun. Z toho 1,8 milionu firma hned přeposílala na účet společnosti Berodio Group, jejímž 

stoprocentním vlastníkem je jistý Pavel Dovhomilja, podle detektivů další významný člen zločinného spolku. 

Kverulant je přesvědčen, že primátor Hřib a další členové vrcholné vedení magistrátu o korupčních praktikách Hlubučka 

vědělo, a tak či onak do nich je i zapleteno. 

Prosba o podporu 

Management pražských podniků je notorickým tunelářem veřejných rozpočtů. V roce 2013 si přichystal výjimečně 

předraženou zakázku na dodávku ostrahy svých objektů pro předem připravené vítěze. Kverulantovi se podařilo tento tunel 

odhalit, a v červnu 2015 dokonce i zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 

milionů korun. 

Kverulantova vytrvalost a odvaha byly důležitým faktorem úspěchu v této kauze. Jen vytrvalost a odvaha však nestačily a 

nebudou stačit ani tentokrát. Potřebujme i trochu peněz na právníky, na provozování webu, na účetní… Proto Kverulant 

zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí i v této kauze. Začněte nás podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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215. Dnes je den daňové svobody 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 17. 6. 2022, 7:21 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/dnes-je-den-danove-svobody-2-2/ 

Den daňové svobody připadl letos na 17. června. Češi tak na stát pracovali 167 dní. Den daňové svobody představuje 

pomyslnou hranici, jež rozděluje kalendářní rok do dvou období. Na část, kdy pracujeme jen na pokrytí výdajů státních a 

veřejných institucí a na část ve které konečně vyděláváme jen pro sebe. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 

snaží zkrátit dobu práce na stát. Hlídá, aby se na úkor daňových poplatníků nekradlo a neplýtvalo. Podívejte se, na kterých 

kauzách právě pracuje. 

zdroj: Liberální institut 

Letos je sice den daňové svobody o týden dříve než loni, kdy připadl na 25. června, ale mnoho důvodů k optimizmu není. 

Stále je to o deset dní později, než kdy nastává v průměrné zemi OECD. Nejdříve daňovou svobodu letos přivítali již tradičně v 

Irsku (25. 3.) a poté ve Švýcarsku (7. 5.) a pak ji oslavili v Jižní Koreji (19. 5.). Naopak nejdéle si na ni počkají také již tradičně ve 

Francii (26. 7.), v Belgii (19. 7.) a ve Finsku (11. 7.). Průměr OECD oproti pandemickým letům klesl o dva týdny. 

Datum daňové svobody vypočítává Liberální institut. Pro výpočet používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu 

veřejných financí. Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné financovat daňovými příjmy a které, v případě deficitních rozpočtů, 

determinují i nutnost splácet v budoucnu dluh. 

Kverulant vystupuje proti věrolomnosti politiků a rozežranosti jejich úředníků již více než 12 let. Podpořte Kverulanta v jeho 

užitečné práci alespoň symbolickým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/dnes-je-den-danove-svobody-2-2/
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Napsal ivan.stampach@seznam.cz (») 19. 6. v kategorii Duch a současnost, přečteno: 38× 

Pražské arcibiskupství zastoupené arcibiskupem Dominikem Dukou, generálním vikářem Janem Balíkem a Antonínem Jurigou 

podepsaným jako výkonný ředitel uzavřelo smlouvu s Nadací Arietinum zastoupenou předsedou správní rady Dominikem 

Dukou, místopředsedou správní rady Janem Balíkem a členem správní rady Antonínem Jurigou. Smlouvou převádí na nadaci 

pozemky v hodnotě čtvrt miliardy korun, nad kterými má v rámci arcidiecéze pravomoc. 

Nadaci měl podle informace obecně prospěšné společnosti Kverulant Dominik Duka zřídit nikoli jako pražský arcibiskup, s 

tím, že by po skončení jeho funkce přešla na nového arcibiskupa, ale jako fyzická osoba. Nebyla by tedy „zbožnou nadaci“ 

podle církevního práva, protože není zřízena církevním představeným jako právnickou osobou. 

Nadace podle dostupných informací měla obratem převést majetek, totiž pozemky vedené jako orná půda na developera 

Central Group, v pražském metropolitním plánu jsou však uvedeny jako zastavitelné území. Jejich hodnota převedením na 

stavební pozemky výrazně stoupne. 

Nadace Arietinum za to má od Central Group dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je nadace dostane a jaká má být jejich 

cena, prý smlouva s developerem neuvádí. 

Nadace tedy provedla převod získaného majetku. Je sporné, nakolik jde o čistě komerční zájem a nakolik z výnosu budou 

podporovány „náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné 

veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve“. 

Církevní majetek, o nějž má ordinář dbát s péčí dobrého hospodáře, byl podle těchto informací vlastně dvakrát převeden na 

soukromé osoby. Nadací se míní účelové sdružení majetku k dosažení společensky nebo hospodářsky prospěšných cílů. 

Zastupuje ji správní rada, již jmenuje zakladatel. V tomto případě tedy snad soukromá osoba. 

Arcibiskupství se zveřejnění těchto informací bránilo soudně. Označilo tvrzení za lživá a připsalo je jako autorovi bývalému 

zaměstnanci, který byl propuštěn a od té doby poškozuje představitele arcibiskupství. Nadace podle něj není soukromá, je 

transparentní a neoddělitelně propojená s arcibiskupstvím. 

Podle zprávy Českého rozhlasu z 22. července 2021 však pražský městský soud rozhodl, že Kverulant nemusí tuto informaci 

smazat z webu, protože jde o věc veřejného zájmu, i když článek je k Dukovi velmi kritický a psal ho opravdu propuštěný 

zaměstnanec. V článku uvedené údaje podle soudu mohou vyvolávat pochybnosti či otázky. 

Je sporné, bude-li Duka moci vykonávat pravomoc nad prostředky tvořícími nadaci po skončení služby pražského arcibiskupa. 

Bude totiž řeholníkem, který složením slavných slibů pozbyl z hlediska církevního práva jakýkoli majetek, který do té doby 

vlastnil, i schopnost majetek kdykoli v budoucnu nabýt. 

Jako prostý řeholní bratr — s jedinou výhradou, že se ještě necelý rok, konkrétně do 26. dubna 2023 může podílet na volbě 

papeže — sotva může s majetkem nakládat. Případný domnělý osobní majetek by pak byl právně majetkem dominikánského 

řádu, jehož je Duka členem. Záleží na charakteru nadace. 

Kodex kanonického práva ukládá Dukovi jako správci majetku od právem určené výše, aby převod nechal schválit Svatým 

stolcem. To se údajně nestalo. Pak by bylo pravděpodobné, že by se kauzou zabýval nový nuncius Jude Thaddeus Okolo, 

jehož nástup do Prahy byl uveřejněn 1. května. 

Pokud by majetek byl připsán na činnost, která není podnikáním, nebylo by třeba platit daň z převodu nemovitosti. Kverulant 

však uvádí, že neví, je-li převedení pozemků na developera takovou transakcí zbavenou daně a přenechává rozhodnutí o tom 

Finančnímu úřadu. 

http://ivan-stampach.bloger.cz/Duch-a-soucasnost/Pochyby-o-majetkovych-prevodech-v-katolicke-cirkvi
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Nakládání s majetkem je problematické a souvisí se současnou právní situací kolem církevního majetku. Církvím přestává 

pokrývat náklady stát ze svého rozpočtu. Vrátil jim fyzický majetek jako pozemky, budovy, umělecká díla v hodnotě kolem 

pětasedmdesáti miliard korun, pokud prokázaly jeho vlastnictví k rozhodnému datu. 

K tomu však zákon z roku 2012 připojil finanční částky, přibližně devětapadesát miliard korun, které měly kompenzovat 

majetek, jejž stát zabral, ale už není v jeho držení. Celková částka a její rozdělení mezi jednotlivé církve vychází z politických 

jednání. 

Netýká se všech registrovaných náboženských subjektů, ani těch, které mají přiznáno oprávnění k přiznání zvláštních práv, 

včetně práva na financování. Z církví a náboženských společností se staly podnikatelské subjekty a z této jejich pozice vyplývá 

nová podoba jejich hospodaření. Spolek Kverulant však považuje vrácení majetku církvím za správný a nutný krok k tomu, 

aby se společnost vyrovnala s komunistickým bezprávím a vydala se na cestu úcty k právu. 

Duka sám se nedávno vyslovil ke svému vystřídání na pražském stolci. Výslovně uvedl, že by se tak mělo stát do konce června. 

Pokud je o tom dostatečně informován a mluví pravdu, mohly by pak být pochybnosti o nakládání s majetkem rozptýleny. 

Původně publikováno v Deníku Referendum, https://denikreferendum.cz/clanek/33982-pochyby-o-majetkovych-prevodech-

v-katolicke-cirkvi, náhledový snímek převzat z DR. 

Téma: Jméno: Notif. e-mail *: Komentář: 

[b] [obr] Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a šest 

Autor: Ivan Odilo Štampach 
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Na to se kolegové z Nechceme billboardy u dálnic a silnic chtěli už v lednu zeptat přímo nového ministra Martina Kupky. 

Odpovědi se dočkali po několika urgencích až teď, a to prostřednictvím tiskového mluvčího ministerstva, Františka Jemelky. 

Tvrdí, že Ministerstvo dopravy na odstraňování nelegálních billboardů vyčlenilo jednoho pracovníka. Kverulant společně s 

kolegy z Nechceme billboardy u dálnic a silnic a z Přidej se a strhni to bude skutečné odstraňování nelegálního vizuálního 

smogu pečlivě kontrolovat. 

fotokoláž ATEO 

Před více než čtyřmi lety začal platit zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy. Stovky nelegálních poutačů ale u silnic nadále 

stojí, protože předchozí vedení ministerstva nebylo schopné (a možná ani ochotné) zákaz důsledně vymoci. Jedná se zejména 

o mosty nebo třeba Pražský okruh. Co plánujete udělat pro odstranění zbylých nelegálních billboardů? 

Vlastníci reklamních zařízení a Ředitelství silnic a dálnic již od roku 2017 odstranili zhruba 4 000 nelegálních billboardů, většina 

z nich již tedy u dálnic není. Na odstraňování nelegálních billboardů budeme pracovat i nadále, je však třeba si uvědomit, že 

počty zbývajících billboardů se neustále mění. Kromě jejich odstraňování dochází totiž i k umisťování nových nelegálních 

zařízení, a to často právě na dálniční nadjezdy. 

Porušování či obcházení zákona bohužel nelze vyloučit ani v budoucnu, a proto předpokládáme, že odstraňování nelegálních 

billboardů bude trvalou agendou. Pro vymáhání pravidel v oblasti umisťování reklamních zařízení chceme v rámci resortu 

posílit personální kapacity, což by mělo celý proces urychlit a věříme, že by zjištěné nelegální billboardy mohly mizet rychleji. 

Budeme rádi, když i vy v rámci svých možností budete ještě více apelovat na nepoctivé majitele, aby si své povinnosti plnili, 

nevyhýbali se jejich plnění, neobnovovali odstraněná zařízení apod. Zesílený společenský tlak může být efektivní a nést ovoce. 

Dosáhnout toho, že v ČR nebude jednoho dne žádný nelegální billboard, ze své podstaty není možné (stejně jako nelze např. 

dosáhnout nulové kriminality), ale posílení kapacit a společný postup své plody přinést může. 

Kolik lidí se tedy bude po posílení personálních kapacit agendě nepovolených reklamních zařízení věnovat? 

Na odstraňování reklamních zařízení jsme vyčlenili celé pracovní místo, kromě toho s agendou významně pomáhají též 

pracovníci ŘSD, jde o dvě osoby na generálním ředitelství, které toto mají částečně ve své pracovní náplni a dále o pracovníky 

na jednotlivých SSÚD, kteří se věnují aktualizaci evidence nepovolených reklamních zařízení. 

Na koho se může veřejnost obracet s podněty na odstranění konkrétních reklamních zařízení? 

Je potřeba zdůraznit, že nelegální reklamu je snadné zřídit, ale těžší odstranit. Podle zákona musíme udělat všechny postupné 

kroky k odstranění nepovolených billboardů. V případě neodstraněných reklamních nosičů je vedeno množství sporů ohledně 

jejich legality, které končí nezřídka i u soudů, což znesnadňuje samotné odstranění. 

Podněty je samozřejmě možné nám zasílat například na [email protected] Nicméně platí, že většinu podnětů už paralelně sami 

evidujeme a jsou v nějaké fázi odstraňovacího procesu. 

V tzv. zastavěném území jsou billboardy u dálnic a silnic první třídy stále povoleny, ačkoliv to mnohdy z pohledu bezpečnosti 

silničního provozu nedává smysl. Plánujete nějakou novelu zákona o pozemních komunikacích, která by tuto díru napravila? 

Pokud ano, jak přesně? 

Platná úprava zákona o pozemních komunikacích zakazuje umisťování billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první 

třídy, tj. mimo souvisle zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace. Rozšíření zákazu i tam, kde 

https://www.kverulant.org/article/podari-se-novemu-vedeni-ministerstva-dopravy-odstranit-zbyle-nelegalni-billboardy-kolem-dalnic/
https://www.kverulant.org/article/podari-se-novemu-vedeni-ministerstva-dopravy-odstranit-zbyle-nelegalni-billboardy-kolem-dalnic/
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ochranné pásmo pozemní komunikace není, by výrazně prohloubilo a prodloužilo letité spory s vlastníky pozemků i 

reklamních zařízení. 

Ministerstvo dopravy žádnou další úpravu zákona ve věci reklamních nosičů neplánuje, regulace reklamy ve městech může být 

zajištěna jinými již existujícími nástroji, např. regulací tzv. vizuálního smogu nastavením pravidel urbanismu. O tom, že 

vymáhání příslušných stavebních předpisů není ani v případě měst jednoduché, svědčí zkušenosti Prahy z posledních let. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal rozhodnutí, podle kterého musí Česká republika zaplatit firmě Diag Human 15,5 

miliard korun. Tribunál také konstatoval, že ČR ve sporu mnohokrát naprosto nepřijatelným způsobem a nezákonně zneužila 

policii, zpravodajské služby a justici. Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález v britské jurisdikci 

z formálních důvodů. Šance na úspěch tohoto odvolání jsou nulové. Stát před nepříjemnou pravdou opět strká hlavu do 

písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší. Kverulant.org proti tomuto postupu 

protestuje. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň symbolickým darem. 

Depositphotos 

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal v květnu 2022 nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost 

Diag Human SE a Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim ČR zaplatila 52 miliard korun. Podstatou tohoto sporu 

byla žaloba Diagu, jako zahraniční firmy na to, že jí Česká republika nedostatečně ochránila investice i když se k tomu jako 

každý slušný stát zavázala řadou mezinárodních smluv. Přestože tribunál nařídil ČR zaplatit žalobcům částku jen 15,5 miliard 

korun z 52 miliard, které požadovali, lze to z hlediska ČR považovat za kolísání prohru 

Ještě horší pro ČR je zjištění Tribunálu, že se určitý okruh osob v nejvyšších exekutivních funkcích státu dopustil řady deliktů a 

porušení pravidel spravedlivého procesu. Zneužití policie i zpravodajských služeb, zneužití pravomocí parlamentní vyšetřovací 

komise, zneužití justice při prosazení všech tří rozhodců přezkumného senátu jednou stranou sporu, jejich prokázaná 

podjatost, průkazné tajné vyjednávání představitelů státu s rozhodci a jednání o korupčních nabídkách výměnou za úspěch v 

obchodní arbitráži na nejvyšší politické úrovni, byly shledány z hlediska mezinárodního práva jako nepřijatelné. 

Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález napadnout v britské jurisdikci z formálních důvodů. 

„Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes 

návrh na zrušení nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně,“ napsala 15. června 2022 mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. 

Šance na úspěch tohoto odvolání se však velmi blíží nule. Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že stát před nepříjemnou 

pravdou opět strká hlavu do písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší. 

Nejpozději od pravomocného uznání jiného rozhodčího nálezu v Lucembursku v květnu 2017 byl stát jako dlužník povinen 

hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností. První z 

nich bylo zahájení jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě by zastavil úročení. Druhým možným řešením 

bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení. 

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká 

nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav 

změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní 

oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, aby úročení zastavil 

on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/stat-pred-fatalni-prohrou-v-kauze-diag-human-opet-strka-hlavu-do-pisku/


  

Přehled zpráv  577 

219. Anketa: Nejméně zkorumpovaná politická strana 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 6. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 37 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/anketa-nejmene-zkorumpovana-politicka-strana/ 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Politici s 

veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. Za tu 

dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, který před 

zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Kverulantův blacklist je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Ale všichni nejsou stejní a všichni politici nekradou. A platí-li 

tento předpoklad, pak ani všechny politické strany nejsou stejné. A co si o tom myslíte vy? 

Která z těchto politických stran je zkorumpovaná nejméně? 

ANO 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-nejmene-zkorumpovana-politicka-strana/
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Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a podpořte jej alespoň symbolickým darem. 

Foto Slon 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Prosba o podporu 

https://www.kverulant.org/article/predrazene-pronajmy-kancelarskych-budov-ve-statni-sprave/
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Pomozte nám i Vy bojovat s plýtváním ve státní správě. Jde i o Vaše peníze. Staňte se pravidelným dárcem Kverulanta. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není 

premiérem a ani členem vlády. Stále však není zcela vyhráno. Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu 

poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace 

ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. Je také třeba změnit zákon o střetu zájmů, o 

skutečných majitelích a především vymáhat zpět i ty dotace, které byly Babišovi vyplaceny v rozporu se zákony. A přesně k 

tomu v lednu Kverulant dopisem vyzval premiéra Fialu. Nyní se Kverulant konečně dočkal smysluplné reakce. Ministr 

zemědělství Zdeněk Nekula prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. Pokud 

si i vy myslíte, že v České republice nemá vládnout beztrestný, chamtivý podnikatel, ale zákony, můžete Kverulanta podpořit 

alespoň malým darem. 

Kostlivec ve skříni Andreje Babiše, fotokoláž Kverulant.org 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant se v této věci dopisem premiérovi Fialovi lednu 2022 interpelovat novou vládu. 

Připomněl jí také, že Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal smysluplné 

reakce. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši 

až 4,5 miliardy Kč. 

Vrácení 4,5 miliardy korun 

Důvodem vracení je střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Babiš v roce 2017 své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů 

vložil do svěřenských fondů, podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem Agrofertu. I podle auditu 

Evropské komise Babiš dál ovládá Agrofert, EK kvůli tomu pozastavila proplácení dotací pro firmy z Agrofertu. 

Objem vracených prostředků podle Nekuly záleží na úhlu právního posouzení. Může jít o dotace čerpané od roku 2017. Stejně 

jako u ostatních podle něho neoprávněně získaných dotací Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k 

vrácení dotací a poté se podle ministra svede obrovská právní bitva. 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil projekty dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej zcela jistě bude úkolovat ve 

své prezidentské kampani. 

Babiš vlastní média 

https://www.kverulant.org/article/stat-po-babisovi-snad-konecne-zacne-vymahat-miliardy-neopravnene-vyplacenych-dotaci/
https://www.kverulant.org/article/stat-po-babisovi-snad-konecne-zacne-vymahat-miliardy-neopravnene-vyplacenych-dotaci/
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Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Jaroslav Faltýnek, Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, foto ČTK 

Proveďme deagrofertizeci 

Andrej Babiš není premiérem. Stále však není vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc 

pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Je také třeba změnit zákon o střetu 

zájmů, o skutečných majitelích a vymáhat zpět i ty dotace, které byly Babišovi vyplaceny v rozporu se zákony. Pokud 

nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás zase koupí všechny. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Kverulant.org, Vojtěch Razima 

https://svobodny-svet.cz/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave/
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Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Kverulant.org, Vojtěch Razima 

The post Předražené pronájmy kanceláří ve státní správě first appeared on . 

https://pravdive.eu/news/5205/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave
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„Češi vydělávají v eurech nejvíc ze zemí Visegrádu“, cituje MFDnes studii poradenské společnosti Mazars, která každoročně 

porovnává daňové systémy 22 zemí střední a východní Evropy. Češi podle ní v průměru vydělávají v regionu nejvíce – [Čist 

dále] 

Historie 

Osmdesát let starý text upozorňuje na to, že pronikání byrokracie do všech oblastí lidského života představuje ohrožení naší 

civilizace. Nahrazuje přirozenou konkurenci sebevědomých lidí poníženým usilováním o lepší pozici, což nutně vede ke ztrátě 

kritického [Čist dále] 

Společnost 

Fiala v přímém přenosu: Ještě před pěti lety jsme měli zhruba pětinu plynu zajištěnou z Norska. Minulá vláda neudělala nic 

pro to, aby tyto dodávky udržela, a tím mohla zajistit energetickou bezpečnost ČR. Fakta (analytik [Čist dále] 

Politika 

Již staří Indiáni vyčítali bělochům, že se tak moc starají o budoucnost, až jim uniká přítomnost. A skutečně se zdá, že nežijeme, 

jen se připravujeme na budoucnost. Pravděpodobně žádná jiná kultura, než americko-evropská civilizace, tak [Čist dále] 

Ekonomika 

Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za [Čist dále] 

Ze světa 

Ve Francii budou příští týden vysílat dokument o válce a prezidentovi. Jedny noviny už při té příležitosti zveřejnily přepis 

rozhovoru mezi Macronem a Putinem čtyři dny před začátkem invaze. Ty noviny jsou spíše promacronovské a [Čist dále] 

Ekonomika 

I přes skutečnost, že tento blok se potýká s ochromující energetickou krizí, tak EU schválila legislativu, která na uhlíkové emise 

uvalí další výpalné. 

Společnost 

Nechtěně dělám reklamu časopisu Reflex, který ve svém vydání 25/2022 zveřejnil článek pana Bohumila Pečinky pod názvem, 

který jsem převzal pro následující repliku na pokračování. To se bude věnovat mj. i analogické, staroznámé a pravomocně [Čist 

dále] 

Ze světa 

https://svobodny-svet.cz/2022/06/27/
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Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Kverulant.org, Vojtěch Razima 
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VAKCÍNÁCH. ZHROUCENÍ, SRDEČNÍ ZÁSTAVY, KREVNÍ SRAŽENINY 

https://oral.sk/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave/


  

Přehled zpráv  587 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 



  

Přehled zpráv  588 

226. Anketa: Byl Andrej Babiš v konfliktu zájmů? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 27. 6. 2022, 7:59 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 34 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/anketa-je-andrej-babis-v-konfliktu-zajmu-2/ 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal zejména po změně legislativy. I jeho zásluhou tato 

změna přišla. Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už 

Andrej Babiš není premiérem a ani členem vlády. Nyní je Kverulantovým cílem přimět stát vymáhat zpět ty dotace, které mu 

byly vyplaceny v rozporu se zákony. Podle auditorů Evropské komise i podle Kverulantova názoru byl Babiš ve střetu zájmů, 

neboť ovládal a ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Přesto bývalý premiér i Agrofert střet zájmů odmítá. A co 

si o tom myslíte vy? 

Byl Andrej Babiš jako premiér v konfliktu zájmů? 

Rozhodně ano, bral dotace o kterých sám rozhodoval. 

5 109 (54 %) 

Spíše ano, bral dotace o kterých spolurozhodoval. 

158 (2 %) 

Spíše ne, nebral dotace o kterých spolurozhodoval. 

821 (9 %) 

Rozhodně ne, nebral žádné dotace. 

3 426 (36 %) 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-je-andrej-babis-v-konfliktu-zajmu-2/
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227. Den památky obětí komunistického režimu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 27. 6. 2022, 15:41 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/den-pamatky-obeti-komunistickeho-rezimu/ 

Dnes je den památky obětí komunistického režimu. Byl vyhlášen jako významný den na památku perzekvovaných a 

usmrcených obětí československého komunistického režimu na den, kdy byli v roce 1950 po politickém procesu oběšeni 

Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. V této souvislosti si Kverulant dovoluje připomenout, že jsme se s 

touto odpornou ideologií ještě zcela nevypořádali. Komunistická strana zmizela z poslanecké sněmovny teprve nedávno a 

zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež Pionýr stále existují a od roku 1998 si z veřejných prostředků 

načerpali přes 600 milionů korun. 

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si 

z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto 

prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. 

Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních 

pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. Podpořte jej v tom alespoň malým darem. 

Pionýři neskončili společně se socialismem 

Možná jste si mysleli, že komunistického Pionýra jsme v devadesátých letech odsunuli někam za Ural společně se sovětskými 

vojsky. V tom případě jste se šeredně zmýlili. Pionýr totiž nadále existuje. Co hůř, je skoro tak silný jako za komunismu. I dnes 

totiž patří mezi největší organizace, kterým jsme svěřili práci s dětmi. Vedení Pionýra se za svou „práci“ pro zločinný 

komunistický režim vůbec nestydí, a tak v dubnu 2019 slavili pionýři 70 let od založení komunisty. Při této příležitosti řekl 

jejich předseda Martin Bělohlávek Seznamu, že „oddíly, které fungovaly už třeba od roku 1968, se neproměnily. Nedělaly 

žádnou komunistickou indoktrinaci, ale pracovaly s dětmi v oblasti zájmové – jezdily do přírody, na tábory, na výpravy. Tam 

nebylo potřeba nic měnit“. 

Dotace pro pionýry 

Stát aktivity Pionýra velmi štědře podporuje. Na rok 2020 získal od Ministerstva školství dotaci ve výši 27,6 milionu korun. Od 

roku 1998 do roku 2019 jsme pionýrům věnovali ze svých daní 586 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého 

majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo školství vyplácí Pionýru každoročně 

příspěvek v řádu desítek milionů korun. Některé jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany. 

Nálezy NKÚ 

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2017 kontrolu zaměřenou na prostředky, které stát poskytl na podporu práce s dětmi a 

mládeží mezi lety 2014–2016. V tomto období byl Pionýr druhým největším příjemcem dotací. Od MŠMT získal téměř 77 

milionů korun. Úspěšnější byli jen Junáci. Organizace Český skaut za stejné období získala téměř 115 milionů korun. 

Zatímco u Junáka, jehož rozpočet byl proti Pionýru ještě o 38 milionů korun vyšší, našli kontroloři jen jednu jedinou nesprávně 

vyúčtovanou položku za 20 326 Kč, v čerpání dotací Pionýrem bylo nesrovnalostí hned několik, a to v celkové výši přes 470 

000 Kč. Pionýr chtěl proplatit stejnou stotisícovou fakturu dvakrát. Kromě toho chtěl také proplatit vyúčtování energií 

podvodně navýšené skoro o půl milionu. 

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy 

státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné 

ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v 

oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje: „ Výběr projektů k podpoře byl netransparentní 

a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla.“ A v bodě 3. shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola 

podpořených projektů nefungovala.“ 

https://www.kverulant.org/article/den-pamatky-obeti-komunistickeho-rezimu/
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V roce 2019 byly celkové příjmy Pionýra celkem 32,7 milionu korun. Z toho 27,4 milionu činily státní dotace. To je 84 %. S 

trochou nadsázky lze tvrdit, že Pionýr je státní organizací. 

Pionýři rozhodují o datacích pro Pionýry 

Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého ekonomického vlivu a také 

sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu 

školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 2020 oslovil se zákonným 

požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za „práci 

navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto Kverulantovi požadované informace stejně nedalo. 

Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou 

poskytovány nikoliv na základě kvality grantových žádostí, nýbrž že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I 

proto proti neposkytnutí informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž 

věřit, že tehdejší ministr školství Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že svým 

podřízeným nedovolí pokračovat v zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména 

posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovy 

pohnutky, ponecháme úvahám laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant v listopadu 2020 podal proti rozhodnutí ministra 

žalobu. 

fotokoláž Kverulant.org 

Počátkem září 2020 Kverulant vyzval Nejvyšší kontrolní úřad, aby se netransparentním financováním Pionýra opět zabýval. A v 

říjnu téhož roku odeslal ministrovi školství dopis, ve kterém ho žádá o nápravu a vyzývá ho k zásadnímu přeformulování 

dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak 

důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Špatný dotační systém pokračuje 

V listopadu 2020 ministerstvo školství vypsalo další značně problematické grantové výzvy pro rok 2021. V první výzvě bude, 

stejně jako již mnoho let předtím, několika protežovaným „NNO uznaným pro práci s mládeží“ rozděleno 150 milionů korun. 

Mezi ně samozřejmě patří právě Pionýr. Další dvě výzvy jsou již finančně marginální. Druhá výzva má dotaci 19 milionů korun 

a třetí výzva 22 milionů korun. O tyto peníze však bude soutěžit na dvě stě subjektů. 

Ti, kteří se za komunistického zřízení věnovali brutálnímu ideologickému vymývání dětských mozků neboli „přípravě mladých 

soudruhů“, po sametové revoluci rozhodli, že se Pionýr svou „prací s dětmi“ nijak nezdiskreditoval. Tedy že může pod stejným 

jménem – jen s pozměněnými stanovami – pokračovat i ve svobodné společnosti. Změnou názvu by totiž pohlaváři Pionýra 

riskovali ztrátu členské základny. Ta i díky tomu, že chodit do Pionýra bylo „povinné“ (Pionýrská organizace 1. pomocník 

školy), neměla mezi ostatními zájmovými sdruženími, zvlášť začátkem devadesátých let, žádnou konkurenci. 

Silné zázemí, které Pionýr zdědil ze socialistického Československa, v následujících letech významně pokřivilo metodiku 

hodnocení projektů pro práci s dětmi. Ať už se na Ministerstvu školství představil sebelepší projekt, předkládající organizace 

mohla jen těžko deklarovat alespoň srovnatelné zázemí (klubovny, tábořiště) nebo členskou základnu, jakou se pyšnili 

pohrobci komunistického Pionýra. A tak nepřekvapí, že organizace, která až do listopadu 1989 nechávala děti před plnými 

tělocvičnami slibovat oddanost Komunistické straně Československa, v minulých letech dál sílila. 

foto Daniel Merta 

Pionýři lobují u Pirátů 

Snaha Kverulanta o nová a transparentní pravidla pro rozdělování peněz pro práci s dětmi, respektive zvýšený zájem o 

financování Pionýra, se pochopitelně nelíbí předsedovi organizace Martinu Bělohlávkovi. Proto se koncem srpna 2020 sešel se 

členem Pirátů Michalem Mackem. Pirát Macek o schůzce v Cafe Chloese napsal: „Řešili jsme (…) situaci kolem nařčení ze strany 

organizace Kverulant (údajné netransparentní rozdělování dotací na MŠMT) a možnost případného zprostředkování 

kontaktu na některého nebo některou z našich poslanců/poslankyň.“ Kverulant sice žasne nad dobou, ve které 

postkomunističtí pionýři hledají zastání u pirátů, ale velmi oceňuje pirátskou otevřenost, se kterou byl zveřejněn záznam z této 

schůzky. Kverulant si také klade otázku, zda předseda nežádal o zajištění „klidu na práci“ i ostatní politické strany, především 

soudruhy z KSČM. 

Kverulant považuje snahu angažovat politika do zakrytí problematického financování postkomunistického Pionýra za dobrou 

ilustraci bolševického způsobu uvažování a je upřímně zvědavý, jak se k „potřebám“ Pionýra postaví Piráti. Ale ať už se Piráti 

zachovají jakkoliv, Kverulant bude v boji za transparentní nakládání s veřejnými penězi a proti arogantním papalášům 

pokračovat dál. K nápravě bude možná hodně daleko, protože v lednu 2021 nově jmenovaná vedoucí odboru mládeže, která 
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o dotacích rozhoduje, jako jeden z prvních kroků pozvala k jednání pouze starou partu protežovaných organizací. Předseda 

postkomunistického Pionýra nechyběl. 

Nová vláda, nový ministr, nová politika? 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Petr Gazdík. Kverulant mu ve věci 

problematických dotací pro pionýry napsal dopis. Současně ho vyzval, aby nečekal na závěr soudu a poskytnul mu informace 

o složení hodnoticích komisí na udělování dotací pro mládež. Jistě by to přispělo k důvěře v jeho působení na MŠMT a státu 

by to ušetřilo náklady spojené s projednáním věci u soudu. 

Kverulant chtěl věřit, že Gazdík, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností, konečně nastaví nová pravidla, i když 

skutečnost, že si Gazdík vybral za svého politického náměstka svého předchůdce Plagu, vzbuzovala obavy, že nový strojvůdce 

zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Ve skutečnosti to však bylo mnohem horší. V červnu 2022 vyšlo najevo, že Gazdík si šifrovaným telefonem telefonoval s 

Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky. A kdyby jen to, Gazdík 

se spolupracovníkem gangstera Radovana Krejčíře Michalem Redlem jezdil i na společní dovolení. To ho nakonec stálo post 

ministra školství. 

Prosba o podporu 

Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa 

(mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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228. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji 
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Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky 

velkorysým mužům a laskavým ženám můžeme pokračovat. Buďte mezi nimi. 

Zde je přehled naší práce z poslední doby: 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kdyz-mocni-s-verejnosti-nehraji-fer-branime-ji-2/
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229. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 29. 6. 2022, 0:07 
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Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kde-je-lepsi-netankovat-duben-2022-2-2/ 

Špatný benzín a naftu prodávaly i 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 26. června 2022. 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol benzinových stanic je především Kverulantova zásluha, když se mu podařilo změnit 

letitou praxi ČOI. Podpořte ho za to, alespoň symbolickým darem. 

Díky Kverulantovi ČOI od ledna 2010 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. Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v 

právní moci. Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Dole na této stránce také najdete 

pravděpodobnou příčinu pochybení a její možný dopad na motor. 

1. Brušperk 

Čerpací stanice: Jožky Matěje 215, 739 44 Brušperk [ mapa ] 

Provozovatel: VENA – TRADE, s.r.o., sídlem Moravská Huzová 8, 783 13 Štěpánov, IČ: 2538153971 

Sankce: 110 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 4. 2022 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „ Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 43 °C, přičemž 

minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 10 °C. 

2. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou z 1. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená hodnota byla 65 mg/kg, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 35 mg/kg. 

3. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou ze 4. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Zkapalněný ropný plyn (Liquified petroleum gas – LPG) nevyhověl v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená 

hodnota byla 57,1 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 27,1 mg/kg. 

4. Libáň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Smutná 203, 507 23 Libáň [ mapa ] 

https://www.kverulant.org/article/kde-je-lepsi-netankovat-duben-2022-2-2/
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Provozovatel: Jaroslav Havel, sídlem Lindnerova 312, 507 23 Libáň, IČ 48993671 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 5. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „voda KF“, kde naměřená hodnota byla 0,835 % m/m, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 0,416 % m/m, tj. rozdíl 0,419% m/m. 

5. Loukov 

Čerpací stanice: ČS Euro Oil č. 8, Loukov 236, 768 75 Loukov [ mapa ] 

Provozovatel: ČEPRO, a.s., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 601 93 531 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: Nafta motorová „Diesel bez Bio+“ nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená 

hodnota byla 57 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m^3, tj. rozdíl 24 g/m^3. 

6. Návsí 

Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, 739 92 Návsí 70 [ mapa ] 

Provozovatel: Steronal s.r.o., sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 06035353 

Sankce: 1 500 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: 

Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kde naměřená hodnota byla: 

1. měření: 181,7 mg/kg, tj. rozdíl 150,6 mg/kg 

2. měření: 217,3 mg/kg, tj. rozdíl 186,2 mg/kg 

3. měření: 193,9 mg/kg tj. rozdíl 162,8 mg/kg 4. měření: 193,0 mg/kg tj. rozdíl 161,9 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle 

ČSN je 31,1 mg/kg. 

7. Třebíč 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Průmyslová 159, 674 01 Třebíč [ mapa ] 

Provozovatel: ICOM transport a.s., sídlem, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 2. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde naměřená hodnota byla 41,9 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 49,1 KPa. 

8. Přerov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice MOL Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., sídlem, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ 49450301 

Sankce: 500 000 Kč 

Datum kontroly: 25. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta (EVO Diesel Plus) nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita“, kde naměřená hodnota 

byla 488 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 33 g/m^3, tj. rozdíl 455 g/m^3. 

9. Rokycany 

Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, dálnice D5 směr Praha, 337 01 Rokycany [ mapa ] 

Provozovatel: Ludvík Zucha, sídlem Štipoklasy 66, 341 01 Plánice, IČ 06351760 
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Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: PHM – LPG nevyhověla v ukazateli „síra“, jehož zjištěná hodnota byla 166,4 mg/kg, přičemž maximální 

hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 135,3 mg/kg. 

10. Písková Lhota 

Čerpací stanice: Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota [ mapa ] 

Provozovatel: DIOS, spol. s r.o., sídlem Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota, IČ 49551957 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 13. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli „konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 222,5 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 214 °C, tj. rozdíl 8,5 °C. 

11. Jičín 

Čerpací stanice: ČS SHELL Hradecká 805, 506 01 Jičín [ mapa ] 

Provozovatel: Shell Czech Republic, a. s., sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 15890554 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „MEMK“, kdy byla zjištěna hodnota 9,3 % V/V, přičemž maximální 

hodnota podle ČSN je 7,3 % V/V, tj. rozdíl 2 % V/V. 

12. Lháň 

Čerpací stanice: ČS PHM, Lháň 21, 507 13 Radim [ mapa ] 

Provozovatel: MAVE Jičín, a.s., sídlem Lháň 21, 507 13 Radim, IČ 00580384 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „CFPP (teplota filtrovatelnosti)“, kde byla zjištěna hodnota – 4 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je – 18 °C, tj. rozdíl 14 °C. 

13. České Budějovice 

Čerpací stanice: Benzina Lidická tř. 2177, České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 6. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli maximální možný obsah „MEMK“, tedy biosložky. Byla zjištěna 

hodnota 8 % V/V MEMK, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 7,0 % V/V MEMK °C, tj. rozdíl 1 %. 

14. Brněnec 

Čerpací stanice: ČS CARGAS, Moravská Chrastová 10, 569 04 Brněnec [ mapa ] 

Provozovatel: CARGAS OIL s.r.o., sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 01819402 

Sankce: 140 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 12. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 38,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 14,5 °C. 

15. Horní Lapač 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač [ mapa ] 

Provozovatel: Pavel Červenka, sídlem Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač, IČ 60382236 

Sankce: 10 000 Kč 

Datum kontroly: 21. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 48,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 5,5 °C. 

16. Tlučná 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 206, Hlavní 779, 330 26 Tlučná [ mapa ] 

Provozovatel: PASOIL s.r.o., sídlem Františka Halase 845, 434 01 Most, IČ 640 51 862 

Sankce: 75 000 Kč 

Datum kontroly: 19. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Síra“, kdy byla zjištěna hodnota 25,2 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota je podle ČSN 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 13,4 mg/kg. 

17. Hatě 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 30 ZARIS HATĚ, 

Chvalovice 185 

*, 669 02 

* Zpráva ČOI odkazuje na adresu Chvalovice 185. Tato adresa však v současné chvíli odpovídá ČP, 

která pokutována nebyla 

. ČP Zaris se nachází na adrese: 669 02 Chvalovice – Hatě [ mapa ] 

Provozovatel: ZARIS s.r.o., sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 28448391 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 9. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11 °C. 

18. Rozvadov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice F1 GAS, 348 06 Rozvadov [ mapa ] 

Provozovatel: TOP TANK s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha – Smíchov, IČ 26403226 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 8. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA – 95 Super nevyhověl v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde byla zjištěna hodnota 67,8 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa, tj. rozdíl 6,9 KPa. 

19. Plzeň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW, Domažlická 1127/168, 318 00 Plzeň [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 48038687 

Sankce: 1 500 000 Kč (původně 2 500 000 Kč) 

Datum kontroly: 30. 7. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA 98 SUPER nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Oktanové číslo – výzkumnou metodou – OČVM“, kde byla zjištěna hodnota 94,7, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 

97,6, tj. rozdíl 2,9. „Oktanové číslo – motorovou metodou – OČMM“, kde byla zjištěna hodnota 84,5, přičemž minimální 
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hodnota je podle ČSN 87,5, tj rozdíl 3. „Destilační zkouška – konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 310,5 °C, přičemž 

maximální hodnota je podle ČSN 214 °C, tj. rozdíl 96,5 °C. 

20. Valašské Meziříčí 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí [ mapa ] 

Provozovatel: ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., sídlem Žižkova 500, 738 01 Frýdek-Místek-Frýdek, IČ 28614020 

Sankce: 190 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 6. 2020 

Nekvalitní palivo: Ethanol-85 nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Tlak par DVPE“ kde byla zjištěna hodnota 27,7 kPa, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 34,1 kPa, tj. rozdíl 6,4 kPa. 

„Voda KF“ kde byla zjištěna hodnota 0,834% m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 0,416% m/m, tj. rozdíl 0,418% 

m/m. 

21. Kelčice 

Čerpací stanice: Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice [ mapa ] 

Provozovatel: Čerpací stanice Kelčice s.r.o., sídlem Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice, IČ 26252074 

Sankce: 110 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 41,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11,5 °C. 

22. Kolín – Sendražice 

Čerpací stanice: PHM, Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02 [ mapa ] 

Provozovatel: SIHELSKÝ s.r.o, sídlem Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02, IČ 25145428 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Obsah síry“, naměřená hodnota činila 21,4 

mg/kg, přičemž normou stanovená maximální hodnota činí 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 9,6 mg/kg 

23. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 44 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 9 °C. 

24. Veletiny 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 5. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 46 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 7°C. 

25. Veletiny 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 8. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11°C. 

26. Strážov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Strážov, 340 24 [ mapa ] 

Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o., sídlem Strážov 71, 340 24, IČ 25243586 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 12. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 37,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 15,5 °C. 

27. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 20. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 29 °C. 

28. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 23. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 28,5 °C. 

29. Siřejovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW 2736 Siřejovice, D8, 41002 Siřejovice [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 48038687 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: LPG pro pohon nevyhovovalo v ukazateli jakosti „Síra (mg/kg)“, kde naměřená hodnota byla 125 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 45 mg/kg, tj. rozdíl 80 mg/kg. 

30. Albrechtice nad Vltavou 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Albrechtice nad Vltavou, 195 [ mapa ] 

Provozovatel: ATOS, s. r. o., sídlem Nad pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4, IČ 63671760 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 11. 2019 
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Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhovovala v ukazateli jakosti „teploty filtrovatelnosti CFPP“, kde naměřená hodnota byla 

-3 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je -10 °C, tj. rozdíl 7°C. 

31. Nová ves v horách – Mníšek 

Čerpací stanice: Čerpací stanice PHM F1, 436 01 Nová ves v Horách – Mníšek [ mapa ] 

Provozovatel: TOP TANK s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČ 26403226 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 14. 9. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli „indukční perioda – oxidační stabilita“, kde byla 

zjištěna hodnota 292 min., přičemž minimální hodnota podle ČSN je 339 min., tj. rozdíl 47 min. 

32. Turnov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice ČSAD Turnov, Přepeřská 1602, 511 01 Turnov [ mapa ] 

Provozovatel: ČSAD Turnov s. r. o., sídlem Přepeřská 1602, 511 01 Turnov, IČ 25263501 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 9. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta třídy B nevyhověla v ukazateli „Síra“, kde byla zjištěna hodnota 39,1 mg/kg, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 27,3 mg/kg. 

33. Netolice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice U Šmídů v Netolicích [ mapa ] 

Provozovatel: EKOS Netolice v.o.s., sídlem Netolice, Hornická 658, IČ 63272024 

Sankce: 35 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 6. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorový benzin natural 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde naměřená hodnota byla 66,8 

KPa, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 60 KPa, tj. rozdíl 6,8 KPa. 

34. Lipník nad Bečvou 

Čerpací stanice: UNICORN, Hranická B 1677, 751 31 Lipník nad Bečvou [ mapa ] 

Provozovatel: UNIXAN s.r.o., sídlem Hodějice 302, 684 01 Hodějice 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 29. 5. 2019 

Nekvalitní palivo: Benzín BA – 98 Super plus nevyhověl v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde byla zjištěna hodnota 64,7KPa, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa, tj. rozdíl 3,8 KPa. 

35. Hořice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Na závisti 1439, 508 01 Hořice [ mapa ] 

Provozovatel: MOVI oil, s. r. o., sídle V jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 27162320 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 21. 5. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Bod vzplanutí P. M.“, kde byla zjištěna hodnota 46,5 °C, přičemž 

minimální hodnota podle ČSN je 53 °C, tj. rozdíl 6,5 °C. 

36. Aš 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Čapkova 6, 352 01, Aš [ mapa ] 

Provozovatel: Jaroslav Motyčka, IČ 12874094 
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Sankce: 5000 Kč 

Datum kontroly: 17. 4. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Síra“, kde byla zjištěna hodnota 27,1 mg/kg, přičemž maximální 

hodnota podle ČSN je 13 mg/kg, tj. rozdíl 14,1 mg/kg. 

37. Nasavrky 

Čerpací stanice: Čerpací stanice EUROBIT, Slatiňanská 261, 538 25 Nasavrky [ mapa ] 

Provozovatel: EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., sídlem Teplého 1375, Pardubice – Zelené Předměstí, 530 02, IČ 28825829 

Sankce: 15 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 3. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Bod vzplanutí P. M., kde byla na základě analýz třech na sobě 

nezávislých laboratoří stanovena průměrná naměřená hodnota 53 °C, přičemž minimální hodnota vzplanutí je ČSN stanovena 

na 55 °C, tj. rozdíl 2 °C. 

38. Dolní Břežany 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Dolní Břežany, Zbraslavská 406, 252 41, id. č. 1009279157 [ mapa ] 

Provozovatel: C Petrol s.r.o., sídlem 252 41 Dolní Břežany, Pražská 344 okr. Praha-Západ IČ 01986988 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla naměřena hodnota 52°C, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 1°C. 

39. Velké Němčice 

Čerpací stanice: BEST FUEL – shop, Brněnská 554, 691 63 Velké Němčice [ mapa ] 

Provozovatel: Noble Trade s.r.o., sídlem Polní 1098, 664 42 Modřice, IČ 03977633 

Sankce: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: 

Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla naměřena hodnota 28,5°C, přičemž minimální 

hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 24,5°C Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla 

naměřena hodnota 40,5°C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 12,5°C 

40. Nová Včelnice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice „Kozlov“ v Nové Včelnici [ mapa ] 

Provozovatel: BEST FIN PLUS spol. s r. o., sídlem 1. Máje 562, 378 42 Nová Včelnice, IČ 25164236 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhovoval v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, protože byla naměřena hodnota 45 KPa, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 50 KPa, tj. rozdíl 5 KPa. 

41. Jizerní Vtelno 

Čerpací stanice: Čerpací stanice, Jizerní Vtelno 5, 294 31 [ mapa ] 

Provozovatel: K & P čerpací stanice s.r.o., sídlem Podkrušnohorská 432, 436 03, Litvínov – Chudeřín, IČ 28750900 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 7. 1. 2019 
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Nekvalitní palivo: Motorová nafta neodpovídala v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M., kde byla zjištěna hodnota 48,0 °C, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53 °C, tj. rozdíl 5 °C. 

42. Velké Dvorce 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Velké Dvorce 40, Přimda, 348 06 [ mapa ] 

Provozovatel: Anna Zatloukalová, IČ 48328014 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 27. 11. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli jakosti „indukční perioda – 

oxidační stabilita“, jehož zjištěná hodnota byla 287, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit minimálně 339, tj. rozdíl 52. 

43. Kratonohy 

Čerpací stanice: ČS ESOTANK, 503 24 Kratonohy 

Provozovatel: FORIANA, s.r.o., IČ 24836851, sídlo: Arkalycká 833, 149 00 Praha 4 – Háje 

Sankce: Celkem s kontrolou z 10.9. 2O18: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 13. 9. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli jakosti „síra“, kde zjištěná hodnota činila 23,7 

mg/kg, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit maximálně 12 mg/kg, tj. rozdíl 11,7 mg/kg. 

44. Kratonohy 

Čerpací stanice: ČS ESOTANK, 503 24 Kratonohy 

Provozovatel: FORIANA, s.r.o., IČ 24836851, sídlo: Arkalycká 833, 149 00 Praha 4 – Háje 

Sankce: Celkem s kontrolou z 13.9. 2O18: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 10. 9. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli jakosti „síra“, kde zjištěná hodnota činila 89 

mg/kg, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit maximálně 12 mg/kg, tj. rozdíl 77 mg/kg. 

45. Velké Němčice 

Čerpací stanice: MOL – 3071, D2 směr Brno, ZELEŇÁK, Velké Němčice, 691 63 [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, sídlo: Purkyňova 212/3, Praha 1- Nové Město, 110 00 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 7. 8. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin (BA 95 Super) nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde zjištěná hodnota 

činila 63,4 kPa, přičemž dle norem ČSN, by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 1,4 kPa 

46. Mšec 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Mšec, 270 64, Mšec 315 [ mapa ] 

Provozovatel: Milan Prokop, sídlem 270 64, Mšec 353, okr. Rakovník. IČ 11261820 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 1.8. a 6.8. 2018 

Nekvalitní palivo: 

1.8.: Motorový benzín BA 95 Natural nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde u vzorku byla zjištěna 

hodnota 65,7 kPa, přičemž podle norem ČSN by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 3,5 kPa. 6.8.: Motorový benzín BA 95 

Natural nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde u vzorku byla zjištěna hodnota 68,2 kPa, přičemž podle 

norem ČSN by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 6,2 kPa. 

47. Štítná nad Vláří 
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Čerpací stanice: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří [ mapa ] 

Provozovatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o., sídlo: Štítná nad Vláří 414, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, IČ 63490021 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 8. 2018 

Nekvalitní palivo: Nafta motorová nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Bod vzplanutí P.M.“, kde zjištěná hodnota činila 

51,5°C, zatímco podle norem ČNS by měla činit minimálně 53°C, tj. rozdíl 1,5°C 

48. Uhliště 

Čerpací stanice: PAP OIL, Uhliště, Chudenín, 340 22 [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, sídlo: Purkyňova 212/3, Praha 1- Nové Město, 110 00 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 7. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti tlak par DVPE, zjištěná hodnota byla 72,9 kPa, normou 

stanovené maximum je podle ČSN 62,0 kPa, tj. rozdíl 10,9 kPa 

49. Žebrák 

Čerpací stanice: Maja Oil, provozovna i.č. 1006822658, Pražská 503, 267 53 Žebrák [ mapa ] 

Provozovatel: MAJA OIL s.r.o., sídlem 267 53 Žebrák, č.p. 503, okres Beroun, IČ 27112713 

Sankce: 60 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 7. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorovýbenzin BA 95 Natural nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, zjištěná hodnota byla 64,6 kPa, 

přičemž maximální hodnota by měla být 62,0 kPa, tj. rozdíl 2,6 kPa 

50. Benešov nad Černou 

Čerpací stanice: CZ, 154, 382 82 Benešov nad Černou [ mapa ] 

Provozovatel: AREX CZ a.s., sídlo: České Budějovice, Pražská tř. 2772/121, PSČ 37004, IČ 25156870 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 6. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin nevyhověl v ukazateli jakosti tlak par DVPE, zjištěná hodnota byla 64,7 kPa, přičemž maximální 

hodnota by měla být 62,0 kPa, tj. rozdíl 2,7 kPa 

Nízký bod vzplanutí nafty 

Důvod: Omyl. Jednoznačně chyba či nekázeň přepravce, kterým se prodejce rozhodně neobohatí. 

Jak se to stane: Nejčastěji při přepravě nafty v cisterně, v níž zůstal zbytek benzinu. Méně často při smísení obou paliv 

omylným stočením benzinu do nafty 

Nebezpečí pro motoristu: Bod vzplanutí je bezpečnostní parametr, kde 1 % benzinu v naftě může snížit bod vzplanutí až o 20 

°C a vysoké procento benzinových uhlovodíků může zhoršit další parametry jako viskozitu, mazivost a také cetanové číslo. U 

malých odchylek není riziko téměř žádné – benzin je vysoce těkavý a způsobuje je už v malém množství, které ještě motor ani 

vstřikování žádným způsobem neohrožuje. Výrazně snížený bod vzplanutí při vyšší přítomnosti benzinu dříve znamenal hlavně 

riziko požáru – zejména u starých náklaďáků a traktorů, kde úniky nafty z vyběhaných čerpadel a netěsných vstřikovačů bývaly 

běžné (a byl-li v ní benzin, mohla vzplanout od výfuku). Vysokotlakým vstřikovacím zařízením dnešních dieselů vadí hlavně 

snížená mazivost nafty s benzinem, která snadno způsobí jejich zadření se škodami i přes 100.000 Kč. 

Případný požár pak může přijít odjinud – benzinové páry vzplanou ve výfuku na oxidačním katalyzátoru a způsobí neřízené 

spalování sazí zachycených filtrem. Může se i roztavit a zažehnout zbytek auta. Česká norma připouštěla ještě před časem 45 

°C, aby se daly upotřebit lehčí produkty destilace, protože starším dieselovým motorům to nevadilo a dokonce se toho někdy 

využívalo jako nouzového opatření pro zimní starty. Byly časy, kdy se z toho tolik nestřílelo. V kombinaci s moderními motory 

s většími vstřikovacími tlaky a komplikovanějšími a přesněji vyrobenými čerpadly začal nabývat bod vzplanutí na významu. Za 
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významný se pokládá pokles bodu vzplanutí pod 30 °C. Přímo s nižším bodem vzplanutí je spojeno kavitační poškození 

palivové soustavy a zvýšené riziko požáru, protože nespotřebované palivo se přepadem z injektorů vrací zpátky do nádrže a 

jeho teplota se pohybuje mezi 40°C při běžném provozu po 100°C při velkém zatížení. To je způsobeno jednak tím, že se 

palivo stlačuje a také tím, že proudí railem a palivovým vedením v blízkosti motoru. Říká se, že 1% objemu benzínu v naftě 

způsobí pokles bodu vzplanutí asi o 20 °C. Není tedy třeba zase tolik benzínu přimíchaného v naftě, aby teplota paliva v 

nádrži dosáhla bodu vzplanutí nebo že aby se benzínové výpary hromadily v nádrži. Je pak věcí konstrukce palivové soustavy, 

jaká opatření výrobce přijal, v případě závady na palivové soustavě hrozí dokonce exploze nádrže. Nepřímo se pak lze 

očekávat, že taková směs benzínu a nafty má nejspíš sníženou mazací schopnost (čerpadlo vznětového motoru se naftou 

chladí a maže), vzniká riziko přidření čerpadla a zničení injektorů kovovými částečkami z čerpadla. 

Nízký obsah metylesterů mastných kyselin v bionaftě B30 

Důvod: Omyl. Podvod, kterým se prodejce obohacuje, vypadá jinak – koupí bionaftu zatíženou nižší spotřební daní a 

spotřebitelům ji prodává místo běžné motorové nafty. Svůj zisk tak zvyšuje o spotřební daň. Mimochodem zkratka MEMK je 

českým překladem známějšího anglického FAME, v češtině ovšem často říkáme MEŘO (metylester řepkového oleje) podle zde 

převažující palivářské plodiny. 

Jak se to stane: Chyba daňového skladu, který naftu s biosložkou mísil. 

Nebezpečí pro motoristu: Představuje jej spíš spalování nafty s vysokým podílem biosložky ve vozech, které na to nejsou 

přizpůsobeny, nebo tam, kde tomu není přizpůsoben provozní režim. 

Vysoký obsah síry v LPG 

Důvod: Omyl či podvod. Nekvalitní LPG. Nedostatečný proces odsíření v rafinerii. 

Jak se to stane: Dovoz levného „zmetkového“ LPG, které není určeno pro pohon vozidel. Vyšší obsah síry je dán tím, že se 

uhlovodíky méně odsířily ve výrobním procesu (produkční vady), respektive dovozem ze zemí, kde se méně odsiřuje v rafinerii. 

Nebezpečí pro motoristu: Poškození katalyzátoru i celého motoru vinou okyselování motorového oleje. Přítomnost síry v naftě 

nebo LPG není jen ekologickým parametrem, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale vede ke korozi prvků palivové 

soustavy. Vyrezlé vstřikovače (nafty nebo LPG) nejsou ničím neobvyklým, zejména u uživatelů navyklých jezdit pořád dokola k 

té samé pumpě. V případě vznětových motorů vede obsah síry v palivu ke zkrácení životnosti DPF. 

Nízký tlak par E85 

Důvod: Omyl či podvod. Malý podíl benzinu v E85 vzhledem k probíhající sezoně. 

Jak se to stane: Záměrné obohacení prodejce – méně drahého benzinu, více levného lihu. Nebo také nízká obrátka zboží v 

tanku, kde i v zimní sezoně (kdy E85 musí obsahovat až 30 procent benzinu) zůstává letní varianta s obsahem jen 15 % 

benzinu. Příčinou může být i nedostatečně rychlá obměna zboží. Vyšší tlak par může být způsobem i přidáním kontaminantů. 

Jedním z možných kontaminantů, kterým může být ovlivněn tlak par, je ethanol, který se běžně přidává do automobilových 

benzinů, max. do 5% V/V. Množství přidaného ethanolu ovlivňuje v množství cca do 5% V/V v důsledku azeotropické reakce 

tlak par. Vzhledem k obsahu kyslíku (35%) má ethanol ve srovnání s benzinem podstatně nižší výhřevnost. 

Nebezpečí pro motoristu: Obtížný či nemožný start vozidla za nízkých teplot, snížený výkon studeného motoru. Menší 

výhřevnost – kratší dojezd vozidla za dané natankované množství. Vyšší tlak par v pohonné hmotě mohl zvýšit obsah 

uhlovodíků, který se z pohonné hmoty odpařuje do ovzduší, přičemž emise do životního prostředí je nutné považovat za 

nepřímé poškození spotřebitele. 

Nízké oktanové číslo 

Důvod: Omyl či podvod. Málo složek pro zvýšení oktanového čísla (MTBE, ETBE, alkylát) či nevhodné uhlovodíkové složení 

benzinu. 

Jak se to stane: Dovoz zmetkového produktu, neodpovídá ČSN, může jít i o daňový podvod. 

Nebezpečí pro motoristu: Detonační spalování – klepání motoru. Oktanové číslo je antidetonační vlastnost, tedy odolnost 

proti samozápalům, které se jinak negativně odráží na funkci motoru, jeho účinnosti a také poškozují jeho části. Oktanové 

číslo tak vyjadřují odolnost paliva ve směsi se vzduchem proti samozápalu, který se projevuje jako,,klepání“ při kompresi ve 

válci motoru. 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 (tj. zvýšené náklady 

spotřebitele), včetně rizika poškození systému úpravy složení výfukových plynů. Dojít může až k mechanickému poškození 

hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů. Riziko poškození vozidla stoupá s výší naměřené odchylky. Novější pohonné 
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jednotky s čidlem klepání se do určité míry odchylky přizpůsobí a sníží předstih či plnicí tlak. Tím však klesne výkon a účinnost 

motoru. 

Vysoký obsah MEŘO v naftě 

Důvod: Podvod. Více nezdaněného MEŘO (MEMK) v motorové naftě. 

Jak se to stane: Nadlimitní obsah MEMK v motorové naftě ukazuje na provozní závadu při výrobě nebo dávkování FAME 

anebo na záměrné obohacení prodejce – nakupuje biopalivo bez daně a prodává jej za cenu motorové nafty. Svoji marži tak 

neoprávněně zvyšuje o spotřební daň. 

Nebezpečí pro motoristu: Rychlejší zanášení filtrů, tvorba šlemů a kalů v palivovém systému, polymerizace motorového oleje a 

poškození motoru. 

Překročení destilační zkoušky nafty 

Důvod: Omyl či podvod. Příměs látek nezatížených spotřební daní. 

Jak se to stane: Záměrné obohacení prodejce – nakupuje oleje podobné naftě, které však nejsou určeny pro pohon vozidel a 

zatíženy spotřební daní. Většina těchto látek se ale s rostoucí teplotou odpařuje méně než nafta, nesplní tak požadavek na 

maximální teplotu, při níž předestiluje 95 procent objemu. V minulosti se jednalo o časté případy používání nízkoviskozitních 

nezdaněných olejů v kvalitě odpovídající motorové naftě. 

Nebezpečí pro motoristu: Poškození motoru. Pokud nafta obsahuje více těžších složek, neudělá při dlouhodobém používání 

radost motoristům s vozidly, jejichž palivový systém je sestrojen na lehkou naftu – například legendární systém Delphi ve 

vozech Ford. Traduje se například historka o flotile nových vozů Ford Mondeo, které vydržely jezdit ve službách ruské 

pobočky Fordu pouze pár dnů, než těžší ruská nafta vykonala svoje. 

Teorie, že těžší nafta více maže je sice populární, ale nepoužitelná, celý palivový systém je prostě navržen na nějaké parametry, 

má nějaké vůle a počítá s nějakou tloušťkou mazacího filmu, a odchylky od návrhových parametrů vedou ke zkrácení 

životnosti, někdy dokonce extrémnímu. Kdo tedy krmí nějaký takový stroj pořád u stejné pumpy a shodou okolností tam 

prodávají nějaké opičí kapky, jeho dieselový chrochták pozdraví jednoho dne Kadla naposledy. V případě těžší nafty lze také 

počítat s vyšší spotřebou a kouřivostí, což jistě potěší emisní systémy a zejména částicový filtr. 

Vysoký konec destilace u benzinů 

Důvod: Omyl. Nejčastěji příměs motorové nafty. 

Jak se to stane: Zbytek nafty v tanku či cisterně. 

Nebezpečí pro motoristu: vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci produktu vysoko – vroucími produkty (např. 

znehodnocení benzínu naftou), kdy tento faktor negativně ovlivňuje spalovací vlastnosti a vyšší úroveň emisí nespálených 

uhlovodíků a pevných částic. 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 (uhlovodíkové emise) a případně i saze. Konec destilace nad 220 °C již 

představuje nebezpečí pro technický stav motoru, kdy pravděpodobnost poškození motorů roste s velikostí odchylek od 

předepsaných jakostních ukazatelů a s dobou po kterou je motor nekvalitnímu palivu vystaven. 

Nedostatečná oxidační stabilita 

Důvod: Omyl, kterým se nikdo neobohatí nebo příliš dlouhé skladování nafty s biosložkou. 

Jak se to stane: U klasických minerálních paliv byl problém s oxidační stabilitou prakticky vyřešen používáním vhodně 

upravených ropných frakcí a automobilový benzin i motorovou naftu bylo možné skladovat i po dobu několika měsíců. S 

příchodem biopaliv a zejména tedy s příchodem bionafty a jejím přídavkem do čistě minerální motorové nafty, se oxidační 

stabilita motorové nafty zhoršila natolik, že ji není možné skladovat po dobu delší než 3 měsíce od data výroby. U 

automobilového benzinu s přídavkem bioethanolu se problém s dodržením požadavků na oxidační stabilitu nevyskytuje. 

Samotný ethanol je značně odolný vůči oxidaci. 

Nebezpečí pro motoristu: Oxidační stabilita hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad 

při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky lze usuzovat, jak velkou tvorbu 

nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat. Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky ukazuje na oxidační nestabilní 

produkt, který může způsobit poškození palivového systému vozidla. Úsady vytvořené v naftě v důsledku oxidační nestability 

podle množství a charakteru mohou způsobit ucpání palivového systému a zvýšené opotřebování nebo poškození citlivých 

hydraulických prvků palivového systému. 
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Vysoký obsah síry v naftě 

Důvod: Podvod. Vyšším obsahem síry se projevují naftě podobné oleje, nezatížené však spotřební daní. 

Jak se to stane: Prodejce přimíchává topné či formovací oleje. 

Nebezpečí pro motoristu: Otrávení katalyzátorů, což ohrožuje pravidelné vypalování filtrů pevných částic (při regeneraci 

nevzroste teplota). Sám filtr se pak rychleji zanáší nespalitelným popelem a má podstatně kratší životnost, i kdyby regenerace 

probíhaly bezproblémově. Následné škody dosahující až 100.000 Kč se však neprojeví hned, ale až za delší čas po natankování 

či pravidelném používání daného paliva. Bývá tak těžké zpětně určit, který z prodejců za vaše problémy může. Z našeho 

pohledu se jedná o jeden z nejvážnějších podvodů. 

Seznam příčin a dopadů zjištěných závad pro motoristy byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a se serverem D-FENS. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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230. Kverulant se ptá kolika ohrožení bezpečnosti zabránilo zavření 

Pražského hradu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 30. 6. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 85 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-pta-kolika-ohrozeni-bezpecnosti-zabranilo-zavreni-

prazskeho-hradu/ 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné policejní kontroly. Nyní se Kverulant ptá Hradu v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému 

ohrožení bezpečnosti. Pokud si stejně jako Kverulant myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu 

prezidentovi podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. Nyní chce Kverulant znát odpovědi na následující otázky: 

V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, 

kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? 

Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za 

jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-pta-kolika-ohrozeni-bezpecnosti-zabranilo-zavreni-prazskeho-hradu/
https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-pta-kolika-ohrozeni-bezpecnosti-zabranilo-zavreni-prazskeho-hradu/
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231. Biosložka z benzinu jen tak nezmizí 

Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 2 (Zprávy / Politika) ● 1. 7. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Miroslav Petr 

Dosah: 63 910 ● GRP: 0.71 ● OTS: 0.01 ● AVE: 55711.40 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: náhled 

Dneškem počínaje končí prodejcům pohonných hmot povinnost přimíchávat biopaliva. Vládní úmysl na zlevnění u pump se 

ale nekoná. Dodavatelé budou přimíchávat dál. 

PRAHA Vypadalo to jako dobrý nápad – zrušíme petrolejářům povinnost přimíchávat drahá biopaliva do benzinu a nafty, 

řidičům to o jednu až dvě koruny z litru zlevní tankování, zlepší výkon vozu a z české krajiny zmizí nemalá část žlutých lánů 

řepky, které nahradí třeba obilí. Jenže nic takového se nestalo a nestane. 

Osevní plochy řepky klesají čtvrtý rok po sobě bez ohledu na přání politiků i pumpařské zákony. Biopaliv může dokonce v 

benzinu ještě přibývat. A extrémně vysoké ceny u pump neklesnou ani o haléř. 

Dnes je první den, kdy pumpaři mohou prodávat benzin a naftu bez přimíchaného ekologičtějšího lihu a olejů (zejména tedy 

řepkového). Dosud musel ze zákona benzin u pump obsahovat minimálně 4,1 procenta lihu a nafta aspoň šest procent olejů. 

Povinnost sice po 14 letech padá, ale míchá se dál. Dneškem platná novela zákona a vyškrtnutí jednoho paragrafu na tom nic 

nemění. 

Platí totiž dál směrnice EU, podle které musejí prodejci vykázat oproti roku 2010 ročně úsporu šest procent CO2 v 

prodávaných palivech, jinak zaplatí pokutu v řádu desítek milionů korun. Bez přimíchávání evropský limit nikdo splnit 

nedokáže. Takže i letos proteče přes pistole čerpacích stanic do nádrží aut přes 600 milionů litrů biopaliv. Odteď ale ze strany 

petrolejářů dobrovolně. 

„Emisní cíl EU je daný a my nemáme na vybranou. Rozhodující cesta k jeho splnění je formou přimíchávání,“ vyjádřil se expert 

České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. V případě benzinu může nynější podíl biolihu vzrůst až k 

deseti procentům. Norma to umožňuje. I když starší zážehové motory s tím mohou mít problém, petrolejáři se na takzvaný 

benzin E10 připravují, jelikož zelené požadavky EU jsou neúprosné. 

Řepkou oseté plochy klesly podle dat statistického úřadu od roku 2018 do loňska o 26 tisíc na 342 tisíc hektarů, což bylo 

kolem 14 procent všech osetých ploch a z těch 342 tisíc hektarů připadalo 35 procent na „motorové“ účely. Všechna tahle 

čísla postupně v posledních letech klesají vlivem toho, že se na trh dostávají stále víc pokročilejší biopaliva, vyráběná například 

z kuchyňských – fritovacích – olejů, živočišných tuků, biomasy a podobně. 

Zrušení povinného přimíchávání však politici podávali jako zásadní příspěvek k omezení devastace krajiny, zdražování u pump 

a zvýhodňování agropotravinářských molochů. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na 

polích pěstovali více obilí,“ vysvětloval konec povinného přimíchávání po březnovém schválení vládou premiér Petr Fiala 

(ODS). 

„Předchozí vláda navrhovala zvýšení podílu biosložky, jejímiž hlavními producenty jsou firmy z koncernu Agrofert Andreje 

Babiše (ANO). Tomu se nám podařilo zabránit, z dlouhodobého hlediska by to znamenalo navýšení ceny v řádu korun a 

snížení potravinové soběstačnosti,“ reagoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. 

Není biopalivo jako bipoalivo 

Ještě dávno před hlasováním na zbytečnost rušení povinného přimíchávání upozorňoval například server Kverulant.org. A 

označil to za populistické plácnutí do vody, které nemůže kritizovaná biopaliva z pump vymýtit. 

Tlak EU na snižování emisí v dopravě naopak dál vede k ještě větší podpoře biopaliv. A tedy i k rostoucímu zájmu výrobců. 

Největší – lovosický Preol z holdingu Agrofert – produkuje ve velkém už ustupující biopaliva první generace (z potravinářských 

plodin). 

Ale přibývá firem, které se zaměřují na paliva druhé generace. Například firma Temperatior finančníka Grzegorze Hóty, která 

využívá areál liberecké chemičky Oleo Chemical, chystá rozšíření výroby pokročilých biopaliv z odpadu z živočišné produkce. 

https://app.monitora.cz/article/815424874/c5130fea6c167aacd587?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTEsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4MTU0MjQ4NzQsInRpZCI6NTcwNDR9.kdNOuQ_-OVa5giLXozsUgMxQgoXkMblc18q8Miyat7c
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Umožní to nedávný verdikt soudu, který po 11 letech insolvence chemičky pravomocně potvrdil pokračování reorganizace, a 

umožnil tak plánovanou fúzi Oleo s Temperatior. 

Bio miliony litrů v pohonných hmotách 

(Na trh uvedený benzin, nafta a biopaliva, miliony litrů) 2019 

čistých pohonných hmot 7525 přimíchaných biopaliv 510,4 

2020 

6971,5 601,3 

2021 

7387,059 625,1 

Zdroj: GŘC 

Žluté lány v české krajině 

(osevní plochy řepky v tisících hektarů) 2005 

267,2 

2007 

337,6 

2009 

354,8 

2011 

373,4 

2013 

418,8 

2015 

366,2 

2017 

394,3 

2019 

379,8 

2021 

342,3 

Zdroj: ČSÚ 

Ilustrace Shutterstock / šk 

Autor: MIROSLAV PETR 
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232. Tady se nevyplatí tankovat. Mapa odhalila 50 stanic, které dostaly 

pokutu za nekvalitní palivo 

Online ● autosalon.tv (Auto-moto) ● 1. 7. 2022, 7:33 

Vydavatel: FTV Prima, spol. s r.o. (cz-48115908) ● Autor: Jan Markovič ● Rubrika: Novinky 

Dosah: 137 614 ● GRP: 1.53 ● OTS: 0.02 ● AVE: 30000.00 Kč ● Interakcí: 109 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/tady-se-nevyplati-tankovat-mapa-odhalila-50-stanic-ktere-

dostaly-pokutu-za-nekvalitni-palivo 

Nejde zdaleka jen o neznámé vesnické pumpy, mezi problémovými jsou i Shell, Benzina nebo OMV 

Jak přehled ukazuje, řidič se nemůže spolehnout na to, že u značkových čerpacích stanic natankuje kvalitní palivo. 

Zdroj: pixabay.com 

Pokutu 1,5 milionu korun si vysloužila čerpací stanice OMV od České obchodní inspekce (ČOI) za to, že na pobočce na 

Domažlické ulici v Plzni nabízela nekvalitní benzin. Šlo o BA 98 Super, který při kontrole nevyhověl v ukazatelích jakosti. Server 

Kverulant nyní přišel s podrobnou mapou 50 čerpacích stanic, kde může být tankování pro řidiče nebezpečné. Mimochodem, 

OMV není jedinou značkovou pumpou v přehledu. 

Řidičův chleba 4.4 

Zájem o LPG kvůli drahému benzinu raketově roste. Výběr nových aut na trhu je ale slabý 

Číst článek 

Benzina, Euro Oil i Shell 

Je pravda, že většina z 50 stanic pokutovaných za nekvalitní palivo není právě značkových. Například pumpa jménem Čerpací 

stanice LPG ve vesnici Návsí u Jablunkova dostala stejně vysokou pokutu jako plzeňská OMV. ČOI se v tomto případě nelíbilo, 

že tu bylo k mání LPG se sedminásobným obsahem síry než jaký je povolen. Řidič kvůli takovému palivu riskuje poškození 

katalyzátoru i celého motoru. Zejména pokud by k pumpě jezdil pravidelně. 

Zajímavé je, že za nekvalitní LPG dostala pokutu i stanice OMV v Siřejovicích. Jakoby jméno lokace napovídalo, i tady byl 

problémem téměř trojnásobný podíl síry. Pokuta byla 300 tisíc korun. Ze značkových bezninek dostal pokutu ještě jičínský 

Shell za nekvalitní naftu (150 tisíc korun), Benzina v Českých Budějovicích také za naftu (80 tisíc korun), Euro Oil v Loukově 

(300 tisíc korun) za naftu nebo Pap Oil v Chudeníně za nekvalitní benzin 95 Super. 

Za mapou stojí server Kverulant.org, který z dostupných dat ČOI sestavil přehled a zanesl jednotlivé lokace do přehledné 

podoby. Každý řidič si tak může ověřit, zda třeba na pravidelných cestách neriskuje u čerpacích stanic, kde by mu hrozilo 

natankování nekvalitního paliva. 

Kompletní seznam a interaktivní mapu najdete ZDE . 

Mapa pěti desítek čerpacích stanic s nekvalitním palivem, jejíž autorem je Kverulant.org. 

Zdroj: Kverulant.org / Mapy.cz 

Reklama 

Autor: Jan Markovič 

https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/tady-se-nevyplati-tankovat-mapa-odhalila-50-stanic-ktere-dostaly-pokutu-za-nekvalitni-palivo
https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/tady-se-nevyplati-tankovat-mapa-odhalila-50-stanic-ktere-dostaly-pokutu-za-nekvalitni-palivo
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233. Anketa: Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 1. 7. 2022, 8:04 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/anketa-jak-hodnotite-prezidenta-milose-zemana-2-3/ 

Miloš Zeman sebou na Pražský hrad přivedl hned několik velmi problematických lidí. Ti společně s ním zneužívají svého 

postavení. Kverulant.org proti tomu protestuje. Kverulant považuje Miloše Zemana za prezidenta ničemného. A jaký je váš 

názor? 

Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana? Zeman si jako prezident vedl a vede: 

velmi dobře 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-jak-hodnotite-prezidenta-milose-zemana-2-3/
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234. Předražené pronájmy kanceláří ve státní správě 

Online ● epshark.cz (Zprávy / Politika) ● 1. 7. 2022, 9:29 

Dosah: 3 226 ● GRP: 0.04 ● OTS: 0.00 ● AVE: 9530.97 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.epshark.cz/clanek/11166/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave 

Kverulant.org zmapoval ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy. Zjistil, že průměrná cena ročního nájmu za 

jednoho úředníka činila od roku 2017 do roku 2021 54 000 korun. Pět nejrozežranějších institucí však platilo za pronájem 

mnohem víc. Nejvíce plýtval pražský magistrát, Praha 4, Ředitelství silnic a dálnic, ostravský a brněnský magistrát. Těchto pět 

institucí dohromady platí ročně 223 milionů korun oproti cenám průměrným. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Vládní 

dislokační komisi a na Nejvyšší kontrolní úřad, ve snaze omezit plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy 

realizuje každý rok. 

Státní a veřejná správa si pronajímá celou řadu budov. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není 

pronájem předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2022 zeptal téměř stovky institucí, kolik je ročně 

stál pronájem za roky 2017 až 2021. Z dotazovaných 85 institucí si jich kancelářské budovy pronajímá 38. Jeden metr čtvereční 

si erár pronajímal za 2 652 korun a na jednoho úředníka připadalo 23,8 metru čtverečního. 

Průměrná roční cena za pronájem pro jednoho úředníka činila v těchto letech 54 028 korun. Pět nejrozhazovačnějších institucí 

však platilo za pronájem mnohem víc. Zdaleka nejvíce platil pražský magistrát. Ten je v pronájmu hned v šesti budovách a za 

jednoho úředníka platí ročně 168 608 korun. V největší budově, kterou si vedení Prahy pronajímá, je to ještě víc. Škodův palác 

vychází na 172 343 korun na jednoho úředníka a město si ho pronajalo v roce 2006 v éře bývalého primátora Pavla Béma. 

Kdyby pražský magistrát platil za jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřil by ročně 152 milionů korun. 

Druhým nejhorším hospodářem v republice je městská část Praha 4. Ta si pronajímá budovu na adrese Antala Staška pro 326 

úředníků za 56 milionů korun ročně a cena na jednoho úředníka tam vychází na 170 218 korun. Kdyby Praha 4 platila za 

jednoho úředníka průměrnou cenu, ušetřila by ročně 40 milionů korun. 

Třetí nejmarnotratnější institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Běžným cenám se vymyká zejména nájem sídla ředitelství v 

Čerčanské ulici na Praze 4. O bezvadný stav našich silnic a dálnic za rekordně nízké ceny se tam jistě nezištně stará 216 

úředníků a stát za prostor pro jednoho z nich platí ročně 143 159 korun. Kdyby ŘSD za jednoho úředníka platilo průměrnou 

cenu, ušetřilo by ročně 21 milionů. 

Na čtvrtém místě v rekordním plýtvání je ostravský magistrát. Kdyby v Ostravě platili za jednoho úředníka průměrnou cenu, 

ušetřili by ročně téměř 8 milionů korun. Na pátém místě je pak brněnský magistrát. Ten by mohl ročně ušetřit 3,2 milionu. 

Celkem 38 institucí státní a veřejné správy utratilo za pronájem byrovců ročně v průměru 618 milionů korun. Přitom pět 

největších plýtvačů utratilo více než polovinu této částky, a to 338 milionů korun. Kdyby těchto pět institucí bralo trochu 

ohledu na daňového poplatníka a spokojilo se s pronájmem za obvyklou cenu, ušetřilo by ročně 223 milionů. Za sledované 

období od roku 2017 do roku 2021 je to miliarda a sto milionů korun. 

Získat informace nebylo snadné 

Dva úřady se pokusily vyhnout poskytnutí informací pod velmi absurdní výmluvou, že nevědí, kolik lidí pro ně pracuje. To 

Kverulantovi napsal zlínský magistrát a Technická správa komunikací Praha (TSK). Tam je lživost této výmluvy ještě kurióznější, 

protože TSK se v roce 2022 přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Důvodem stěhování byly prý 

„nedostatečné kapacity stávajících prostor“. Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když 

TSK neví, kolik úředníků pro ni pracuje. Kverulant podal na TSK stížnost za ignorování zákona. 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady spojené s poskytnutím informací, a tak 

musel Kverulant za informace zaplatit celkem více než 21 tisíc korun. 

Kverulant.org, Vojtěch Razima 

Mária 

1. 7. 2022 12:01 

https://www.epshark.cz/clanek/11166/predrazene-pronajmy-kancelari-ve-statni-sprave
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Kiežby na na Slovensku niekto kuknul na stradné školy a univerzity a "vyvodil" finančné dôsledky. Zabáslo sa pár "minimálne 

1000" darebákov. Ej ale by to pomohlo, veru pomohlo. 

Jméno: 

Autor: Mike 
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235. Petrolejářům končí povinnost přimíchávat biopaliva, vládní úmysl na 

zlevnění benzinu se ale nekoná 

Online ● lidovky.cz/byznys (Podnikání / Marketing / PR) ● 1. 7. 2022, 9:51 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Miroslav Petr 

Dosah: 135 677 ● GRP: 1.51 ● OTS: 0.02 ● AVE: 39595.39 Kč ● Interakcí: 18 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/byznys/konci-povinnost-primichavat-biopaliva-bioslozka-benzin-nafta-pumpy-

cerpaci-stanice-pohonne-hmoty.A220701_084414_ln_ekonomika_vag 

Vypadalo to jako dobrý nápad – zrušíme petrolejářům povinnost přimíchávat drahá biopaliva do benzinu a nafty, řidičům to o 

jednu až dvě koruny z litru zlevní tankování, zlepší výkon vozu a z české krajiny zmizí nemalá část žlutých lánů řepky, které 

nahradí třeba obilí. Jenže nic takového se nestalo a nestane. 

Osevní plochy řepky klesají čtvrtý rok po sobě bez ohledu na přání politiků i pumpařské zákony. Biopaliv může dokonce v 

benzinu ještě přibývat. A extrémně vysoké ceny u pump neklesnou ani o haléř. 

Dnes je první den, kdy pumpaři mohou prodávat benzin a naftu bez přimíchaného ekologičtějšího lihu a olejů (zejména tedy 

řepkového). Dosud musel ze zákona benzin u pump obsahovat minimálně 4,1 procenta lihu a nafta aspoň šest procent olejů. 

Povinnost sice po 14 letech padá, ale míchá se dál. Dneškem platná novela zákona a vyškrtnutí jednoho paragrafu na tom nic 

nemění. 

Daň z nafty asi zůstane nízká. Vláda chce pomoci dopravcům, aby tolik neztráceli na zahraniční konkurenty 

Platí totiž dál směrnice EU, podle které musejí prodejci vykázat oproti roku 2010 ročně úsporu šest procent CO2 v 

prodávaných palivech, jinak zaplatí pokutu v řádu desítek milionů korun. Bez přimíchávání evropský limit nikdo splnit 

nedokáže. Takže i letos proteče přes pistole čerpacích stanic do nádrží aut přes 600 milionů litrů biopaliv. Odteď ale ze strany 

petrolejářů dobrovolně. 

„Emisní cíl EU je daný a my nemáme na vybranou. Rozhodující cesta k jeho splnění je formou přimíchávání,“ vyjádřil se expert 

České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. V případě benzinu může nynější podíl biolihu vzrůst až k 

deseti procentům. Norma to umožňuje. I když starší zážehové motory s tím mohou mít problém, petrolejáři se na takzvaný 

benzin E10 připravují, jelikož zelené požadavky EU jsou neúprosné. 

Řepkou oseté plochy klesly podle dat statistického úřadu od roku 2018 do loňska o 26 tisíc na 342 tisíc hektarů, což bylo 

kolem 14 procent všech osetých ploch a z těch 342 tisíc hektarů připadalo 35 procent na „motorové“ účely. Všechna tahle 

čísla postupně v posledních letech klesají vlivem toho, že se na trh dostávají stále víc pokročilejší biopaliva, vyráběná například 

z kuchyňských – fritovacích – olejů, živočišných tuků, biomasy a podobně. 

Zrušení povinného přimíchávání však politici podávali jako zásadní příspěvek k omezení devastace krajiny, zdražování u pump 

a zvýhodňování agropotravinářských molochů. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na 

polích pěstovali více obilí,“ vysvětloval konec povinného přimíchávání po březnovém schválení vládou premiér Petr Fiala 

(ODS). 

„Předchozí vláda navrhovala zvýšení podílu biosložky, jejímiž hlavními producenty jsou firmy z koncernu Agrofert Andreje 

Babiše (ANO). Tomu se nám podařilo zabránit, z dlouhodobého hlediska by to znamenalo navýšení ceny v řádu korun a 

snížení potravinové soběstačnosti,“ reagoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. 

Není biopalivo jako biopalivo 

Ještě dávno před hlasováním na zbytečnost rušení povinného přimíchávání upozorňoval například server Kverulant.org. A 

označil to za populistické plácnutí do vody, které nemůže kritizovaná biopaliva z pump vymýtit. 

Tlak EU na snižování emisí v dopravě naopak dál vede k ještě větší podpoře biopaliv. A tedy i k rostoucímu zájmu výrobců. 

Největší – lovosický Preol z holdingu Agrofert – produkuje ve velkém už ustupující biopaliva první generace (z potravinářských 

plodin). 

https://www.lidovky.cz/byznys/konci-povinnost-primichavat-biopaliva-bioslozka-benzin-nafta-pumpy-cerpaci-stanice-pohonne-hmoty.A220701_084414_ln_ekonomika_vag
https://www.lidovky.cz/byznys/konci-povinnost-primichavat-biopaliva-bioslozka-benzin-nafta-pumpy-cerpaci-stanice-pohonne-hmoty.A220701_084414_ln_ekonomika_vag
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Ale přibývá firem, které se zaměřují na paliva druhé generace. Například firma Temperatior finančníka Grzegorze Hóty, která 

využívá areál liberecké chemičky Oleo Chemical, chystá rozšíření výroby pokročilých biopaliv z odpadu z živočišné produkce. 

Umožní to nedávný verdikt soudu, který po 11 letech insolvence chemičky pravomocně potvrdil pokračování reorganizace, a 

umožnil tak plánovanou fúzi Oleo s Temperatior. 

Autor: Miroslav Petr 
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236. Zprávy bez cenzury – pátek, 01.07.2022 
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Čvc 1, 2022 Nejvíc-info, Zprávy bez cenzury 

Četlo: 317 

1. červenec je 182. den roku podle gregoriánského kalendáře (183. v přestupném roce). 

Do konce roku zbývá 183 dní. 

Svátek má Jaroslava. 

www.patria.cz/zpravodajstvi/ 

Meziroční růst cen v eurozóně v červnu opět překonal rekordní hranici a zrychlil na 8,6 procenta. To je o pět desetin 

procentního bodu více než v květnu. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Stejně jako v 

předchozích měsících přispívalo k růstu inflace především pokračující zdražování energií. Údaje za celou Evropskou unii odhad 

neobsahuje. 

Krize zasáhla Polsko. Inflace v meziročním vyjádření dosáhla 15,6 %. PMI poukazuje na výrazný pokles výroby 

aftershock.news/ 

Index spotřebitelských cen (CPI), hlavní ukazatel inflace v Polsku, se podle prvotního odhadu inflace v Polsku v červnu 

meziročně zvýšil o 15,6 % po květnovém nárůstu o 13,9 %. Stejně jako v květnu se inflace shodovala s průměrnými odhady 

ekonomů (15,5 %). To, že se stala předvídatelnější, je jediným důvodem k přesvědčení, že začíná ztrácet dynamiku. Dříve, 

počínaje červencem 2021, inflace trvale překračovala očekávání většiny ekonomů a někdy i extrémní prognózy (tentokrát 

největší pesimisté počítali s růstem CPI o 15,8%). 

Kreml komentoval rozhodnutí o “Sachalinu-2” 

radiosputnik.ria.ru/20220701/ 

“Rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina změnit provozovatele Sachalinu-2 by nemělo být považováno za obecný 

trend ke znárodnění”, řekl Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí hlavy státu. 

Ruský prezident Vladimir Putin dříve podepsal dekret o zvláštních ekonomických opatřeních v palivovém a energetickém 

sektoru v souvislosti s nepřátelskými akcemi cizích států. 

Podle dokumentu bude majetek provozovatele velkého ropného a plynárenského projektu Sachalin-2 – Sachalin Energy – 

převeden do vlastnictví Ruské federace se současným převodem na nového provozovatele pro volné použití. 

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/ 

Základna v Polsku bude prvním oficiálním stálým vojenským zařízením USA v oblasti známé jako „východní křídlo“ NATO. 

Vojenská přítomnost USA v jiných částech východní Evropy a v pobaltských státech je technicky vzato na rotační bázi, ačkoli 

Washington nemá v plánu svou přítomnost v regionu omezit. 

Podle Zakládajícího aktu NATO-Rusko z roku 1997 se NATO dohodlo, že nevytvoří stálou vojenskou přítomnost na východ od 

Německa. Američtí představitelé trvají na tom, že základna v Polsku tento akt neporušuje, protože se jedná pouze o stálé 

zařízení a vojáci budou rozmístěni rotačně, ale je nepravděpodobné, že by to Moskva takto vnímala. 

Mezi další opatření, která Biden oznámil, patří vyslání „rotační brigády “ o síle 5 000 vojáků do Rumunska, 

posílení rotačního nasazení v Pobaltí, 

https://www.nejvic-info.cz/zpravy-bez-cenzury-patek-01-07-2022/
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vyslání dalších dvou letek F-35 do Velké Británie a 

umístění dalších jednotek protivzdušné obrany v Německu v Itálii. 

O den dříve Biden oznámil, že USA vysílají další dva torpédoborce námořnictva do Španělska. 

„ Řekl jsem, že Putin usiluje o finlandizaci Evropy,“ řekl Biden ve středu. „Chystá se na NATOizaci Evropy. A to je přesně to, co 

nechtěl, ale přesně to, co je třeba udělat pro zajištění bezpečnosti Evropy. A myslím, že je to nezbytné.“ 

Ukronacistické krysy prchají z potápějící se lodi. Porošenko je již v Londýně. 

Sdílejte s přáteli! 

https://vk.com/video448585010_456245683 

Keďže Ukrajinci dali „zaradili spiatočku“ – utiekli zo svojich pozícií, v Severodonecku je pokoj. 

Pre televíziu „Donbass rešajet“ to povedal bojovník vojenskej polície ĽM LĽR s prezývkou „Strelok“ a vyjadril sa k situácii v 

oslobodenom meste. 

„Štyri dni bez ostreľovania. Humanitárni pracovníci sa stali aktívnejšími a prinášajú ľuďom pomoc. Ľudia dostanú chlieb, jedlo. 

Všetko sa zlepšuje, pokiaľ je to možné,“ povedal. 

https://vk.com/video-35660695_456325311 

Záběry z náročné a zodpovědné práce ruských armádních ženistů v Mariupolu, kteří se zbavují smrtících “překvapení” ze 

strany VSU. 

Z velké části díky jejich práci mohli vojenští stavitelé začít ve městě stavět nové byty. První domy budou dokončeny do konce 

října. 

https://vk.com/video710668061_456241908 

Bývalý válečný zajatec vypráví o zločinech ukronacistů 

Sergej Tolstoj, který byl vyměněn za vězně podle vzorce “144 za 144”, se podělil o to, co zažil v zajetí. 

Uvedl, že mučení elektrickými šoky, střelba do nohou a řezání prstů na nohou bylo pro ukrajinské vojáky naprostou normou. 

Téměř všichni vojáci, kteří skončili v rukou ukrajinských válečných zločinců, prošli podobným týráním. 

Tribunál bude, sadisté VSU musí byt přísně potrestáni… 

https://vk.com/video710668061_456241920 

Americká zpravodajská služba rekrutuje teroristy z ISIS a převádí je na Ukrajinu 

// parstoday.com/ru/news/world 

Syrský zdroj uvedl, že americká zpravodajská služba (CIA) najímá ozbrojené bojovníky Daesh (ISIS), aby byli přemístěni na 

Ukrajinu. 

Americká armáda a s ní spojené teroristické elementy se na severu/provincie Idlíb/ a východě Sýrie/provincie Hassaka/, 

nelegálně zdržují již delší dobu a kromě drancování tamních ropných zdrojů a obilí, zasahují proti obyvatelům a syrským silám 

v regionu. 

Syrský zdroj řekl: “Na základě dostupných zpravodajských informací, americká zpravodajská služba aktivně rekrutuje síly ISIS 

držené ve věznicích a táborech kontrolovaných Kurdy na severovýchodě Sýrie v provinci Hassaka.” 

Zdroj upřesnil: “Američané převážejí tyto teroristy do svých center a zařízení, pod záminkou dalšího výslechu a s možností 

přesunu do Evropy.” 

Zmíněný zdroj uvedl: „Některé kurdské prvky zatím předaly několik vysoce postavených vůdců a asi 90 lidí ze sil ISIS, z nichž 

většina, jsou občané Evropské unie a Iráku, stejně jako lidé z Čečenska a Sin-ťiangu z oblasti Číny (Ujgurové), o nichž se 

předpokládá, že byli předáni Američanům, soustředěných na americké, vojenské základně Al-Tanf v jižní Sýrii.“ 

Na druhou stranu, šéf tiskové služby ruské zahraniční rozvědky Sergej Ivanov řekl, že Amerika v současné době připravuje 500 

teroristů ISIS, aby je převezli na Ukrajinu. 

Operace na Ukrajině trvá pátý měsíc. 
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Země NATO a jejich spojenci v posledních letech vyzbrojují a cvičí ukrajinskou armádu a s jejich politickou podporou přivedli 

tuto zemi na válečnou cestu s Ruskem. 

Ostrov Zmeiny zůstává pod kontrolou ruské armády, uvedla Státní duma 

radiosputnik.ria.ru/20220701/ 

Ministerstvo obrany RUSKO 30. června bylo oznámeno, že Rusko jako gesto dobré vůle stáhlo své jednotky z ostrova Zmeiny. 

Ministerstvo poznamenalo, že tímto způsobem Moskva prokázala, že nezasahuje do úsilí OSN o organizaci humanitárního 

koridoru pro vývoz obilí a jiných zemědělských produktů z území Ukrajina. 

Později zástupce vedoucího operačního oddělení ukrajinského generálního štábu Alexej Gromov řekl, že Kyjev má v úmyslu 

převzít kontrolu nad ostrovem. 

“Naši bojovníci ze speciálních operačních sil Ozbrojených sil Ruské federace osvobodili ostrov Zmeiny od ukrajinských 

nacionalistů, odrazili několik útoků, pokusy o vylodění ukrajinských vojsk, sestřelili značný počet letadel a dronů. Pak se ostrov 

stane pod kontrolou našich raket, flotily a SÍDLO”, – řekl Alexej Černyak. 

Podle něj byla v souvislosti s předáním nových šarží barelového a raketového dělostřelectva západními zeměmi ukrajinským 

orgánům, aby se zachránily životy vojáků, provedena úspěšná operace na stažení z ostrova. 

Expert: V Lisičanskom kotli zostal značný počet ukrajinských vojakov 

sk.news-front.info/2022/07/01/ 

Ukrajinské vojenské velenie pri ďalšom plánovaní bojových akcií už vychádza z toho, že zoskupenie ukrajinských vojsk v 

Lisičansku je obkľúčené a s týmito jednotkami už nemožno počítať. 

Povedal to dnes, 1. júla, známy ukrajinský novinár a vojenský analytik Jurij Podoljaka. Domnieva sa tiež, že nepríde žiadna 

vonkajšia pomoc na deblokáciu, pretože na to jednoducho nie sú žiadne sily. 

Zároveň včera večer a dnes ráno úspešne postupovali sily ruskej koalície a pokračovali v uzatváraní obkľúčenia okolo 

Lisičanska. 

„ Aj keď sa Lisičansk stále tvrdohlavo bráni, je dosť pravdepodobné, že do kotla padne značný počet ukrajinských vojakov,“ 

poznamenáva expert. 

V tejto situácii Ľudová milícia LĽR úderom zo severu urobila prielom pri obci Privolie a po úspešnom prieniku odrezali 

poslednú asfaltovú cestu z Lisičanska cez Belogorovku do Severska. 

A ešte skôr, úderom z juhu, zo strany lisičanskej rafinérie, prerazili sily ruskej koalície a obsadili úsek cesty Lisičansk-Seversk. 

„ Teraz neexistujú žiadne normálne cesty, ktorými by ste sa z Lisičanska vôbec dostali. Existujú vidiecke „prašné cesty“, po 

ktorých ešte môžete prejsť,“ hovorí Podoljaka. 

Lisičansk bude skoro oslobodený 

Spojenecké sily Ľudovej milícii Luganskej ľudovej republiky a Ozbrojených síl Ruskej federácie útočia na Lisičansk zo štyroch 

smerov. 

Oznámil veľvyslanec LĽR v Rusku Rodion Mirošnik. 

„ Spojenecké jednotky útočia na Lisičansk zo štyroch strán,“ napísal Mirošnik v piatok na svojom Telegram-kanáli. 

Poznamenal, že na predmestí Lisičanska „z juhu a východu už väčšinu obcí ovládajú spojenecké sily LĽR a Ruska“. 

„ Dnes (spojenecké sily) dokončili čistiacu operáciu v ropnej rafinérii Lisičansk — vo Verchnekamenke, v neďalekej Zolotorevke 

a na južnom predmestí Lisičanska — v Beloj Gore. Tamojšia situácia je jasná a nespochybniteľná v prospech osloboditeľov,“ 

povedal Mirošnik. 

Ukrajina musí zmiznúť z politickej mapy sveta 

Bodkou za summitom G7, ktorý sa konal v južnom Nemecku na zámku Elmau v Bavorsku, bolo záverečné vyhlásenie krajín G7 

o podpore Ukrajine z 27. júna 2022. 

Tu je niekoľko citátov z tohto dokumentu: 
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„ Budeme naďalej poskytovať finančnú, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú pomoc a podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to 

bude potrebné. Týmto sa zaväzujeme preukázať globálnu zodpovednosť a solidaritu pri práci na riešení medzinárodných 

dôsledkov ruskej agresie, najmä pre tých najzraniteľnejších. 

Budeme pokračovať v koordinácii úsilia, aby sme uspokojili naliehavé potreby Ukrajiny týkajúce sa vojenského a obranného 

vybavenia. Budeme tiež pokračovať v koordinácii úsilia poskytnúť Ukrajine materiálnu, výcvikovú a logistickú, spravodajskú a 

ekonomickú podporu na budovanie jej ozbrojených síl.“ 

Pokiaľ ide o finančnú a ekonomickú podporu, v roku 2022 bude Ukrajine poskytnutých až 29,5 miliardy dolárov- „na 

odstránenie nedostatku financií a pokračovanie v poskytovaní základných služieb ukrajinskému národu“. Vo vyhlásení sa 

uvádza, že ekonomická podpora pre Ukrajinu v rokoch 2014 až 2021 presiahla 60 miliárd dolárov. 

Dodatočná plánovaná podpora ukrajinským štátnym podnikom a súkromnému sektoru prostredníctvom Európskej banky pre 

obnovu a rozvoj a Medzinárodnej finančnej korporácie bude predstavovať 3,5 miliardy USD. Jedným z opatrení, ktoré 

vypracujú ministri obchodu G7, bude pozastavenie ciel (ciel) na ukrajinský export. 

casopisargument.cz/ 

Summit NATO v Madridu skončil ve čtvrtek (30. června 2022) rozhodnutím o transformaci a posílení Aliance. Generální 

tajemník Jens Stoltenberg řekl: 

„ Rozhodnutí, která jsme v Madridu přijali, zajistí, aby naše Aliance i nadále zachovávala mír, předcházela konfliktům a chránila 

naše lidi a naše hodnoty. Evropa a Severní Amerika stojí společně v NATO.“ 

Vedoucí představitelé se dohodli na zásadní změně v odstrašování a obraně NATO, která spočívá v 

posílení předsunuté obrany, 

posílení bojových skupin ve východní části Aliance a 

zvýšení počtu sil vysoké pohotovosti na více než 300 000. 

Představitelé se rovněž dohodli na větších investicích do NATO a 

na zvýšení společného financování. 

Během summitu byli do Aliance přizváni nejbližší partneři NATO Finsko a Švédsko, což představuje významnou podporu 

euroatlantické bezpečnosti. 

Spojenci se dále dohodli na dlouhodobé podpoře Ukrajiny prostřednictvím posíleného balíčku komplexní pomoci. 

Vysoký důstojník amerického námořnictva ve výslužbě chválil modernizované ruské jaderné ponorky Projektu 885M (Yasen-

M). 

Podle armády je ponorka vybavena sofistikovanými stealth technologiemi a je schopna konkurovat všem lodím americké 

flotily. 

“Yasen-M” je ve skutečnosti ponorka nejvyšší úrovně. A bezpochyby nejlepší ponorka, kterou kdy Rusko postavilo,” věří 

důstojník. 

Jak je uvedeno v článku, nejnovější zařízení dosahují rychlosti až 35 uzlů za hodinu a potápí se do 520 metrů. Jsou vybaveny 

pokročilou palubní elektronikou a reaktorem KTP-6, díky němuž jsou ponorky méně hlučné. 

Rusko rozmisťuje v Kalinigradu dva silné raketové systémy s dostřelem do Švédska 

echo24.cz/ 

V rostoucím napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí (NATO) se objevily satelitní snímky, ze kterých je zřejmé, že 

Moskva na své baltské exklávě Kaliningrad rozmisťuje pokročile protilodní rakety. Podle experta tím chce Rusko tlačit na Litvu, 

která zavádí proti území sankce. 

Nové důkazy o rozmístěných ruských raket v blízkosti Pobaltí navíc přicházejí v době, kdy Švédsko společně s Finskem jednají 

o vstupu do NATO. Web Naval News uvedl, že rakety mají dostřel až ke švédskému pobřeží na druhé straně Baltského moře. 

Vztahy mezi Moskvou a NATO přiostřují, nové satelitní snímky ze strategické exklávy Ruska, Kaliningradu, ukázaly u pobřeží 

rozmístění dvou typů protilodních raketových systémů – Bal a Bastion-P, jehož dostřel by dosáhl až ke švédskému pobřeží. 

Friday Edition: Čínská výzva 
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EB 

Poprvé se NATO ve své strategické koncepci věnuje Číně. Zde je náš překlad příslušných částí. Celý text v angličtině a 

francouzštině naleznete zde. 

Strategická koncepce NATO 2022 

13. Deklarované ambice a nátlaková politika Čínské lidové republiky (ČLR) jsou výzvou pro naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. 

ČLR využívá širokou škálu politických, ekonomických a vojenských nástrojů ke zvýšení své globální stopy a k projekci moci, 

přičemž zůstává neprůhledná, pokud jde o její strategii, záměry a budování vojenských sil. Nepřátelské hybridní a kybernetické 

operace ČLR a její konfrontační rétorika a dezinformace jsou zaměřeny proti spojencům a poškozují bezpečnost Aliance. ČLR 

usiluje o kontrolu klíčových technologických a průmyslových odvětví, kritické infrastruktury, strategických surovin a 

dodavatelských řetězců. Využívá svých ekonomických pák k vytváření strategických závislostí a posilování svého vlivu. Usiluje o 

rozvrácení mezinárodního řádu založeného na pravidlech, a to i ve vesmíru, kybernetické a námořní oblasti. Prohlubující se 

strategické partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací a jejich vzájemně se posilující snahy podkopat 

mezinárodní řád založený na pravidlech jsou v rozporu s našimi hodnotami a zájmy. 

14. Jsme i nadále otevřeni konstruktivnímu jednání s ČLR, včetně budování vzájemné transparentnosti, s ohledem na zajištění 

bezpečnostních zájmů Aliance. Jako spojenci budeme odpovědně spolupracovat na řešení systémových výzev, které ČLR 

představuje pro euroatlantickou bezpečnost, a na zajištění trvalé schopnosti NATO zaručit obranu a bezpečnost spojenců. 

Budeme zvyšovat naši společnou informovanost, posilovat naši odolnost a připravenost a chránit se před nátlakovými 

taktikami ČLR a snahami o rozdělení Aliance. Budeme hájit naše společné hodnoty a mezinárodní řád založený na pravidlech, 

včetně svobody námořní plavby. 

18. … ČLR rychle rozšiřuje svůj jaderný arzenál a vyvíjí stále sofistikovanější nosiče, aniž by zvýšila transparentnost nebo se v 

dobré víře zapojila do kontroly zbrojení či snižování rizik. 

“Máš to v hlavě v pořádku?” Němci jsou pobouřeni slovy velvyslance Ukrajiny o nacistech. 

Uživatelé Twitteru ostře zareagovali na výroky ukrajinského velvyslance v Berlíně Andreje Melnika, ve kterých glorifikoval 

komplice nacistů Stěpana Bandery. 

Melnik již dříve poskytl rozhovor německému blogerovi a novináři Tilo Jungovi, ve kterém velvyslanec popřel Banderovy vazby 

s nacistickým Německem, a masové zabíjení mírumilovných Poláků ukrajinskými nacionalisty za 2. světové války vysvětlil tím, 

že i na druhé straně „tam bylo mnoho vražd a zvěrstev.” 

“Neuvěřitelné! Tato slova staví nejen velvyslance Ukrajiny do hrozného postavení, ale ubližují i celé zemi. Naprosto 

nepřijatelné. Bude nyní z funkce odvolán?“ Táže se rozhořčený komentátor. 

“Nesouhlasím s vámi a už bych vás dávno vyhostil ze země, pane Melniku,” podpořil ho druhý. 

„V Polsku je 11. červenec Národním dnem památky obětí genocidy spáchané ukrajinskými nacionalisty. Uvidíme, co bude dál. 

Ukrajinci musí čelit pravdě. Jiná cesta prostě není,“ napsal třetí. 

„Bandera je ukrajinský národní hrdina, jeho komplicové sice zabili tisíce lidí – Poláků, Rusů, Židů – ale pan Melnik o tom 

samozřejmě nic neví,“ poznamenal uživatel. 

„Úkolem denacifikace Ukrajiny není jen kremelská propaganda, ale tvrdá fakta,“ uvedl další. 

“Má ještě někdo otázky, proč Rusko zahájilo speciální operaci?” zeptal se uživatel. 

„Pane Melniku, proč neopustíte Německo a nejdete bojovat za své nacisty z pluku Azov? Ahoj!” navrhl druhý. 

“Pane velvyslanče, řekněte mi, máte to v hlavě v pořádku?” Myslím, že je na místě začít pochybovat,“ řekl další. 

Stěpan Bandera byl vůdcem „Organizace ukrajinských nacionalistů“ (OUN), jedním z hlavních iniciátorů vytvoření bojového 

křídla OUN – „Ukrajinské povstalecké armády“, jejímž cílem byl vyhlášen boj za nezávislost Ukrajiny. OUN-UPA spáchala 

mnoho zločinů, včetně Volyňského masakru – hromadného vyvraždění polského obyvatelstva Volyně v roce 1943. Poté byly 

brutálně zabity tisíce Ukrajinců, kteří odmítli spolupracovat s nacionalisty. 

Zdroj: rusvesna.su 

Západné médiá pripravujú verejnú mienku k víťazstvu Ruska 

sk.news-front.info/2022/06/30/ 
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„ To nie je všetko. Päť dôvodov, prečo Rusko vyhráva.“ Článok pod týmto názvom vyšiel 28. júna vo vplyvnej nemeckej 

publikácii „Die Welt“. Jej autorom je profesor Martin van Creveld, ktorý sa okrem iného zaoberá aj budúcnosťou vojenských 

konfliktov a strategickým prognózovaním. 

Van Creveld vo svojom článku poznamenáva, že na začiatku ruskej vojenskej operácie na Ukrajine zastával názor, že 

pravdepodobnosť porážky Ruska je vysoká. Dôvodom boli podľa neho chýbajúce skúsenosti ruskej armády s rozsiahlymi 

vojenskými operáciami proti regulárnym jednotkám, ako aj veľké územie a obyvateľstvo Ukrajiny. 

Teraz však profesor zmenil názor a tvrdí, že šance Ruska vyhrať ozbrojený konflikt s Ukrajinou výrazne vzrástli. Má to podľa 

neho päť dôvodov, z ktorých len tri sú vojenského charakteru a dva ekonomického charakteru. 

Prvým dôvodom je, že ukrajinská strana nevedie partizánsku vojnu. Van Creveld poznamenáva, že pri konvenčnom prístupe k 

bojovým operáciám (tank verzus tank, húfnica verzus húfnica atď.) má ukrajinská strana len malú šancu na úspech, keďže 

Rusko má výhodu vo všetkých kategóriách zbraní. 

Druhým dôvodom je zmena ruskej taktiky. Po útoku na Kyjev na začiatku operácie začala ruská strana využívať taktiku 

pomalej ofenzívy na Donbase s masívnym delostreleckým potlačením ukrajinských jednotiek. Ukrajinská strana kvôli tomu 

utrpela veľké straty. 

Tretím dôvodom sú logistické problémy. Expert poznamenáva, že Rusko bojuje blízko svojich hraníc, a preto je pre neho 

jednoduchšie vybudovať zásobovacie linky ako pre západných spojencov Ukrajiny. Títo musia prevážať výstroj pre Ozbrojené 

sily Ukrajiny cez celú východnú Európu. 

Orbán: Maďarsko není ochotné jednat s EU o jakémkoliv případném embargu na ruský plyn nebo o omezení jeho odběru. 

Potřebujeme okamžitý klid zbraní a mírová jednání 

https://www.infovojna.bz/article/orban-madarsko-neni-ochotne-jednat-s-eu-o-jakemkoliv-pripadnem-embargu-na-rusky-

plyn-nebo-o-omezeni-jeho-odberu-potrebujeme-okamzity-klid-zbrani-a-mirova-jednani 

Maďarský premiér Viktor Orbán zopakoval, že protiruské sankce by drasticky poškodili maďarskou ekonomiku. 

Maďarsko musí podle premiéra Viktora Orbána kvůli válce na Ukrajině zrychlit svůj program rozvoje obrany. V pravidelném 

rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth také řekl, že potřebné nejsou další protiruské sankce, ale okamžité příměří a 

mírová jednání. 

“Musíme nastartovat motory… a zrychlit program rozvoje obrany,” cituje maďarského konzervativního premiéra agentura 

Reuters. “Válečná realita” na Ukrajině, která každým dnem ztrácí velký počet vojáků, podle něho pomalu vychází najevo. 

Upozornil, že i když se fronta zdá být daleko, situace se může změnit. 

Nejtvrdší boje mezi ukrajinskou armádou a ruskými silami se v posledních týdnech odehrávají hlavně v oblasti Donbasu na 

východě Ukrajiny, Rusko ovšem podniká raketové útoky i na cíle jinde na ukrajinském území. 

Orbán, který se svojí stranou Fidesz v dubnu vyhrál čtvrté parlamentní volby v řadě, řekl, že Maďarsko není ochotné jednat s 

Evropskou unií o jakémkoliv případném embargu na ruský plyn nebo o omezení jeho odběru. Zopakoval, že by to drasticky 

poškodilo maďarskou ekonomiku. 

“To, co potřebujeme, nejsou sankce, ale okamžitý klid zbraní a mírová jednání,” řekl a dodal, že míru mezi Ruskem a Ukrajinou 

je také potřeba dosáhnout kvůli tomu, aby se podařilo zkrotit “válečnou inflaci”. 

Inflace v Maďarsku dosahuje dvouciferné hodnoty navzdory zastropování cen paliva, energií a základních potravin. Maďarská 

centrální banka v úterý šokovala finanční trhy, když základní úrokovou sazbu zvýšila o 1,85 procentního bodu na 7,75 

procenta. 

Permanentní nedostatek všeho. Globalisté se spletli. Země není placatá 

https://cs.gatestoneinstitute.org/18673/permanentni-nedostatek-vseho 

Nejdříve byl nedostatek kojenecké výživy, teď je zase nedostatek tamponů. Ceny tamponů vzrostly o 10 % kvůli rostoucí ceně 

ropy, která ovlivňuje náklady na výrobu plastů, a vyšším cenám bavlny kvůli masivní výrobě respirátorů a válce na Ukrajině. Z 

Ukrajiny a Ruska se dováží také celá řada hnojiv a také neon, který se používá k výrobě polovodičových čipů. Kvůli nedostatku 

čipů musí přerušovat výrobu automobilky. 

Toto je ten důkladně propojený svět oslavovaný novináři – oslavoval jej například Thomas Friedman, který žasl nad tím, jak 

“Big Data” a globalizace všechno propojují. 
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“Žádné dvě země, v nichž prodává McDonald’s, spolu nikdy neválčily,” tvrdil kdysi Friedman. Ve svém největším chvalozpěvu 

na globalizaci Svět je plochý ( The World Is Flat ) Friedman tvrdil, že “žádné dvě země, které jsou součástí stejného globálního 

dodavatelského řetězce, jako je třeba společnost Dell, proti sobě nikdy nepovedou válku, dokud budou obě jeho součástí.” 

McDonald’s své restaurace v Rusku zavřel a ty na Ukrajině mohou kdykoliv vyletět do povětří. Rusko vývoz neonu omezilo a i z 

Ukrajiny jeho vývoz prudce poklesl. Generální ředitel společnosti Dell Michael Dell varoval, že globální nedostatek čipů může 

trvat roky. 

Tady máme v praxi globalistické teorie o McDonald’s a Dellu jako nástrojů předcházení konfliktům. 

Nizozemští zemědělci bouřlivě protestují nad pravidly EU a blokují hranice 

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nizozemsti-zemedelci-bourlive-protestuji-nad-pravidly-eu-a-blokuji-hranice/ 

Tisíce nizozemských řidičů traktorů vyšly tento týden do ulic, aby pokračovaly v demonstracích proti radikálnímu plánu vlády 

snížit emise dusíku o 30-70 % v rámci jejího „zeleného“ programu. (Foto: Twitter) 

Zemědělci z pátého největšího světového vývozce potravin požadují, aby Haag okamžitě změnil svůj postup, a zablokovali 

hranice mezi Holandskem a Německem kvůli pravidlu, které by vedlo k uzavření desítek farem a chovů dobytka. 

Podle dopravních úřadů zablokovaly ve středu desítky traktorů dálnici poblíž německých hranic. 

Ještě větší protesty jsou naplánovány na 4. července, kdy organizátoři na Telegramu vyzývají lidi k akci proti pravidlům, která 

podle nich „srovnají se zemí“ zemědělský průmysl. 

Podle Epoch Times vyzývá znepokojené zemědělce a občany, aby organizovali vlastní regionální akce s cílem uzavřít všechna 

„distribuční centra pro dodávky potravin a všechny hlavní znečišťovatele“, dokud „vláda nezmění své plány“. 

Jedna z virálních výzev k protestu 4. července přišla od velké skupiny řidičů kamionů na Telegramu a naznačuje, že někteří 

řidiči kamionů v Nizozemsku se mohou ocitnout v solidaritě s národními zemědělci. 

MUDr Fleming z Texasu…perfektní shrnutí vzdělaného muže…americká biologická zbraň: 

https://onlinetoky.kvalitne. 

cz/zbranC19/zbran.mp4?fbclid= 

IwAR0uPMjDcVpiuXbftBXJ0UW8zti9 

hNR9yMgCHdpFz- 

uhH9rObGM5UlI8UvQ 

MUDr. Richard URSO 

Zdravotní problémy po očko – již je hotova studie, která se zamlčuje..!!!! 

R.G.URSO M.D. 

https://vk.com/video327864122_456239270 

Môj príspevok, ktorý som prekladala 11.marca 2022 po zverejnení Dr. Zelenkom 

MUDr.Vladimir Zev Zelenko osobný lekár Donalda Trumpa. 

Dokončil som vývoj prirodzeného imunitného a nutričného prístupu pre bežné RNA vírusy, teda chrípku, RSV, Covid-19, 

prípadne Marburg. Dokončil som vývoj prirodzeného imunitného a nutričného prístupu pre niektoré bežné DNA vírusy, napr. 

herpes, ovčie kiahne, kiahne. Dokončil som vývoj prirodzeného imunitného a nutričného prístupu na riešenie krvných zrazenín 

a VAIDS. Tieto informácie boli umiestnené na viacerých zabezpečených miestach po celom svete a čoskoro budú zdieľané s 

ľudstvom. Ak zomriem, tieto informácie budú okamžite a automaticky zverejnené.Nastal čas oslobodenia kolektívnej ľudskej 

duše z rúk sociopatických despotov. Verím, že sme na pokraji mesiášskeho vykúpenia. 

Vladimír Zev Zelenko MUDr. 

Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS. a je pravidelně 

aktualizován. 
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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 o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka 

svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně 

zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. 

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní 

pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 

závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 

odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 

1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Vláda ČR vstoupila na válečnou stezku. Válčí s vlastním obyvatelstvem energetickou drahotou a viní z toho, místo sebe, Rusko 

Drahá vojenská podpora Ukrajině je toho důkazem. 

Kdo TY obrovské náklady zaplatí místo vlády ČR? 

LID ČESKÉ REPUBLIKY a přitom stačí tak málo: Nehrát hru válečných štváčů! 

Autor: Martin Marcikán 
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237. Problematické financování pionýra z věřených zdrojů pokračuje 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 4. 7. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 24 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-pionyra-z-verenych-zdroju-2/ 

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si 

z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto 

prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. 

Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních 

pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. Proto dnes píše novému ministrovi školství Vladimírovi Balašovi 

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s dlouhotrvající a dlouhodobě neřešenou netransparentností při 

přidělování finanční podpory pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ze strany MŠMT, na kterou 

organizace Kverulant.org již více jak dva roky upozorňuje. Systém, tak jak je nyní nastaven, udržuje dlouholeté status quo v 

poskytování dotací pro organizace pracující s mládeží a výrazně dotačně preferuje pouze některé vybrané organizace, ačkoliv 

u některých z nich je celospolečenský dopad v kontextu jejich aktivit i v kontextu strategie MŠMT více než diskutabilní. 

Nezakrýváme, že za příklad takové organizace považujeme Pionýra. Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a 

mládeží z roku 2018 nám v tom dává za pravdu, když konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní 

podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, 

které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v oblasti podpory 

volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že „Výběr projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při 

poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla“. Konečně, v bodě 3. NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola 

podpořených projektů nefungovala.“ I podle našich vlastních zjištění je celý systém Programu státní podpory práce s dětmi a 

mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO), tak jak je nyní nastaven, vysoce netransparentní, nesystémový, nereflektující 

moderní trendy práce s mladými lidmi a zejména neumožňující rovné podmínky všem subjektům, které pracují v České 

republice s dětmi či mladými lidmi. Zarážejícím faktem je také skutečnost, že MŠMT nám odmítlo poskytnout informace, kdo o 

dotacích v rámci MŠMT v konečném důsledku rozhoduje a kdo projekty v rámci celého dotačního titulu posuzuje, ačkoliv se 

jedná o prostředky daňových poplatníků. Členové komisí ani hodnotitelé projektů nejsou známi a nikde nejsou oficiálně 

zveřejněna jejich jména. Neposkytnutím těchto informací vnáší MŠMT do celého dotačního titulu podezření na možnou 

podjatost či manipulaci při rozhodování o udělení státních dotací. Máme-li toto podezření s troškou nadsázky artikulovat, pak 

o dotacích pro pionýry rozhodují pionýři. V listopadu 2020 jsme ve věci neposkytnutí těchto informací podali na MŠMT 

žalobu. Pokud byste se rozhodl nečekat na závěr soudu a poskytnout nám informace o složení hodnoticích komisí již nyní, 

jistě by to přispělo k důvěře ve Vaše působení na MŠMT a státu by to ušetřilo náklady spojené s projednáváním věci u soudu. 

Tato věc nám však neleží na srdci tolik jako systémové řešení podpory práce s dětmi a mládeží. Vážený pane ministře, žádáme 

Vás o nápravu a vyzýváme Vás k zásadnímu přeformulování dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost 

a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a 

organizace neformálního vzdělávání. Věříme, že s Vaším příchodem se k celé záležitosti postaví MŠMT s maximální 

transparentností a rozptýlí veškeré současné pochyby o manipulaci s dotačními tituly pro mládežnické organizace. S 

pozdravem Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s. 

Další podrobnosti o dotacích pro pionýra nalezen zde. naleznete zde. Kverulant chce věřit, že Vladimír Balaš, jako člen vlády, 

která se zaklíná transparentností, konečně nastaví nová pravidla, i když to jeho předchůdce Gazdík neudělal, přestože i jemu 

Kverulant před půl rokem zaslal podobný dopis. Ale bývalý ministr Gazdík měl patrně plné ruce práce s šifrovaným mobilem, 

když volal Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky. 

Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa 

(mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-pionyra-z-verenych-zdroju-2/
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Kverulant.org odhalil, že bývalý ministr školství Petr Gazdík ještě před svým vynuceným odchodem stihl předat jmenovací 

dekret Tomáši Grusovi, který se tak stal profesorem. Přitom Grus byl jedním z hlavních účastníků tunelu přes chirurgické 

nástroje ve Všeobecné fakultní nemocnici, který Kverulant odhalil. Kverulant považuje jmenování Gruse profesorem za 

výsměch veřejnosti a protestuje proti němu. Podpořte Kverulantův boj proti rozkrádání veřejných prostředků alespoň malým 

darem. 

Praha, 17. června 2022 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík a Tomáš Grus, předání jmenovacího dekretu 

Všeobecné fakultní nemocnici /VFN/ 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 

zveřejňujeme. 

Tomáš Grus má problém: stojí v bílém plášti nad rybou a nemá, čím by do ní říz. Nejde o scénku z nemocniční kantýny, ale o 

potíž badatelskou. Je rok 2015 a doktor Grus vede výzkumný projekt č. NV15-27941A, ve kterém jde o využití rybího 

kolagenu. Kromě Všeobecné fakultní nemocnice /VFN/, pro kterou Grus pracuje jako primář II. chirurgické kliniky 

kardiovaskulární chirurgie, se na výzkumu podílejí také experti strojní fakulty Českého vysokého učení technického a 

výzkumníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Když tento vědecký projekt k 31. prosinci 2018 skončil, vyúčtovali vědci státní agentuře TAČR celkem 15 713 000 Kč. Agentura 

náklady výzkumu obratem proplatila. Z toho 550 000 Kč přišlo do firem kamarádů pana Gruse, manželů Holubových. Ti přijaté 

prostředky, pocházející z veřejných zdrojů, podle všeho použili na rozjezd své nové soukromé firmy TGM Help s.r.o., zaměřené 

na 3D tisk zubních implantátů. 

foto Dominik Karch (Pixabay) 

Problém doktora Gruse spočíval v tom, že mu jeho vlastní klinika nechtěla půjčovat mikrochirurgické nástroje. Alespoň to 

tvrdil poručíkovi hospodářské kriminálky Tomáši Dittrichovi. Nástroje jsou prý velmi nákladné, v nemocnici jich proto není 

nazbyt a půjčování by údajně komplikovalo provoz kliniky. Proto se primář Grus a jeho nadřízený, náměstek Bříza, dohodli, že 

si tyto (drahé) a speciální nástroje pronajmou. A to od soukromých firem Holubových, které – „shodou náhod“ – poslaly 

nabídku. 

V této souvislosti je nesmírně zajímavé, že ony vzácné, od soukromých společností zapůjčené předměty, nebyly při předávání 

do pronájmu (ani po jeho skončení) nikde a nijak evidovány. Neudělal to ani nájemce a kupodivu ani jejich majitel-

pronajímatel, který je navíc po skončení pronájmu věnoval vědcům, jmenovitě svému kamarádovi Tomáši Grusovi. „Žádný 

protokol o předání nebo darovací smlouvu jsme nesepsali, jednalo se o ústní dohodu,“ řekl Holub Policii. 

Když zmiňované nástroje chtěli vyšetřovatelé 12. května 2022 vidět, předvedli jim doktoři pouhých 25 kusů nástrojů, kdy podle 

primáře Gruse: „Žádný z nich nepocházel z běžného nemocničního inventáře.“ Zbytek z inventáře, s údajnou celkovou 

pořizovací cenou přes 1 500 000 Kč (!), prý vědci rozdali nebo vyhodili. Tím jsme ale maličko předběhli. 

Už jsme popsali trápení, jaké měl na přelomu let 2015/2016 doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., s nedostatkem nástrojů. Naštěstí 

už tehdy měl (a dodnes jistě má) dobrého kamaráda Jaromíra Holuba. Jak také vyplynulo z policejního protokolu, znají se tito 

zejména přes manželky. Když se zámečník a elektromontér Jaromír Holub od kamaráda Tomáše Gruse o potížích s nástroji 

dozvěděl, neváhal ani vteřinu, sednul k počítači a na „specializovaných“ serverech, jakými jsou Aukro, Bazoš a Sbazar utratil 

přes 1 500 000 Kč za chirurgické mikronástroje. V nouzi poznáš přítele! 

https://www.kverulant.org/article/tunel-pres-chirurgicke-nastroje-aneb-pohled-do-stavnateho-policejniho-spisu-3/
https://www.kverulant.org/article/tunel-pres-chirurgicke-nastroje-aneb-pohled-do-stavnateho-policejniho-spisu-3/
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Jaromír Holub jednal tak rychle a pohotově, že se bohužel na žádném inzertním portálu nestihl registrovat uživatelským 

účtem. Prostě vzal telefon a volal na čísla těch, kteří mikrochirurgické nástroje nabízejí. Zpětně se tak – jaké překvapení – jeho 

nákupy nedají nijak validovat. Jak pan Holub řekl policii, komu volal, si už nepamatuje. A že nástroje, za které utratil přes 1 500 

000 Kč, zapomněl evidovat ve firmě, která pak inkasovala nájemné? „Jestli je to v rozporu s daňovým řádem, neví,“ 

zaznamenal poručík Dittrich podnikatelovu odpověď. 

Jaké velké štěstí Holub při nakupovaní za 1 500 000 Kč měl, dokládá i to, že v době psaní těchto řádků není na inzertních 

serverech s použitým zbožím žádný vhodný inzerát. Buď pan Holub všechny nástroje vykoupil, nebo si to vymyslel, protože se 

na takových portálech tento typ zboží nevyskytuje. Sadu mikrochirurgických nástrojů nabízí aktuálně třeba Aliexpress, a to cca 

za 3000 Kč. 

Pozoruhodné jsou i časové souvislosti, zejména v případě soukromé firmy Jaromírovy manželky Taťány. Svou společnost TGM 

Help s.r.o. založila 11. srpna 2016. Hned poté se její společnosti s velkorysým základním kapitálem 1 Kč podařil byznysový 

majstrštyk: vyhrát výběrové řízení a hned k 1. září 2016 uzavřít smlouvu se zdravotnickým molochem VFN. Podle čísel faktur 

(1202016 a pak 201701001 a 201801001) se dá dovodit, že kromě pronájmu nástrojů pro VFN už TGM Help tolik štěstí s 

nabídkou svých služeb neměla, když nefakturovala. 

Zatímco v květnu 2021, kdy se Kverulant kauze věnoval poprvé, bylo možné firmu TGM Help označit za spící schránku, kdy 

například neměla ani svůj web, v současnosti už se firma prezentuje technologiemi pro pokročilý 3D tisk, nabízejíc například 

výrobu zubních protéz. Prostředky, které přitekly z veřejných zdrojů, se zřejmě podařilo využít právě k nákupu drahých 

technologií. A díky nim mohou mít Holubovi zas o kousek vyšší příjmy a lepší život. 

Samotný policejní spis není veselým čtením. Když odhlédneme od směšných argumentů Jaromíra Holuba a komického popisu 

situace Tomáše Gruse, zmiňují vyšetřovatelé například to, že správci grantu – tedy Ministerstvu zdravotnictví – chodila 

upozornění na nekalé praktiky už v samotné době trvání grantu. Ministerstvo sice poslalo kontrolu, jenže Emil Žentek z 

Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, svou návštěvu předem ohlásil a navíc se spokojil pouze s kontrolou účetních dokladů. 

Drahé propůjčené nástroje ho zajímaly jen soukromě. Právě s liknavým a neodborným přístupem správce grantu zřejmě 

Tomáš Grus a jeho kamarádi při konstrukci svého tunelu počítali. 

Závěrem svého poměrně obsáhlého policejního spisu poručík Dittrich konstatuje: „Policejní orgán si vyžádal veškeré 

informace k bankovnímu účtu Tomáš Gruse, ze kterých nevyplývá, že by tento obdržel nějaké plnění od uvedených 

společností nebo manželů Holubových.“ S ohledem na to došel policejní orgán k tomu, že o dotační podvod nešlo, a věc 

odložil. 

Jako houska na krámě se nabízí hypotéza, že nemocnice všechny vysoce specializované nástroje v ceně cca 1,8 milionu korun 

už dávno měla a od Holubových si je pronajala naoko proto, aby ukradla část peněz z grantu. Policejnímu orgánu se to však 

přes poměrně kvalitní práci nepodařilo prokázat. Kverulant s lítostí konstatuje, že se mu to snad ani podařit nemohlo. Prvním 

důvodem je to, že papaláši z VFN spolu drží basu, a druhým pak, že poskytovatel dotace svým lemplovstvím tunelování 

veřejných peněz umožnil, ale odmítá to přiznat. 

Ještě předtím, než se Kverulant se svými zjištěními obrátil na poskytovatele dotace TAČR a policii, oslovil e-mailem nového 

ředitele VFN. Chtěl věřit, že i jemu bude připadat minimálně divné, že si jím řízená, jedna z největších tuzemských nemocnic 

musí pronajímat chirurgické nástroje od elektromontážní a spící firmy, kdy obě jsou navíc vlastněné Holubovými. Po urgenci a 

téměř tříměsíčním čekání jsme se ale od profesora MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, nedozvěděli nic o nařízeném auditu. K 

našemu překvapení se spokojil s konstatováním, že na tomto případu nic podezřelého nevidí. 

Kverulant považuje rozkrádání veřejných prostředků za rakovinu moderní společnosti. Proto ze všech sil pracuje na tom, aby 

zhoubné bujení tohoto nádoru zastavil. A protože chce principiálně předcházet i případným tlakům spojeným s dotační 

politikou, prosí o příspěvky výhradně soukromé nebo firemní dárce. Budeme vděční, pokud i vy podpoříte naši práci alespoň 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Za kverulantův tým Petr Kološ 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských Holešovicích povolen a postaven na základě 

zfalšovaných povodňových map. Bytový komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná 

stavba. Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území nesmí nic stát nejen proto, že jím 

při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak 

nezvyšovala svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, kteří stavbu povolovali, 

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

To však bylo odloženo a tak Kverulantovi nezbylo než tuto kauzu uložit do svého archivu. Pokud jste i vy přesvědčeni, že 

úředníci by měli chránit veřejný zájem, a nikoli zájmy bohatých developerů, prosíme, podpořte Kverulanta pravidelným 

měsíčním darem ve výši 100 Kč. 

Kdo zfalšoval povodňové mapy Prahy ve prospěch developera? 

To je otázka pro policii České republiky. Ta by měla vyšetřit, jak je možné, že dvojice developerů, nechvalně známý Miloslav 

Černý, majitel firmy České přístavy a.s., a Tamir Winterstein, postavila v Praze Holešovicích bytový komplex se stovkami bytů v 

aktivní zátopové zóně. Projekt Prague Marina II stojí na břehu řeky Vltavy v místě, kde podle odborníků a zákonů České 

republiky nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Zákon zde zapovídá jakékoliv výjimky. Tento zákon vznikl proto, že 

aktivní zátopové pásmo je území, kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. Přesto zde 

dnes stojí tři bytové domy. Tyto domy nejenom že ohrožují své obyvatele, ale také vytváří překážku, díky které jsou ohroženy i 

budovy v přilehlém okolí. 

Celý koncept vymezování aktivního zátopového území je postaven na tom, že se jedná o preventivní opatření ochrany před 

povodněmi. Stavby v něm významně ovlivňují průtokové poměry. Již jen zpevňováním půdy dochází k tomu, že pak není 

schopna nasáknout vodu, kterou by pojala v případě, že by v daném území nebyla provedena zástavba. Proto je naprosto 

zásadní, aby byla tato omezení důsledně dodržována. 

Jak je to možné? 

Díky zfalšovaným povodňovým mapám! Zátopová území stanovuje tzv. vodní zákon, na jehož základě je vytvořena mapa 

stanovující jednotlivé stupně ochrany. V praxi to znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu subjektu zpracování takové 

mapy. Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady při rozhodování o povolování staveb. Jenomže 

základní mapa je současně podkladem pro online mapy, které si vytvoří například Magistrát hlavního města Prahy nebo IPR. A 

pokud se takové mapy upraví tak, jak je vidět na obrázcích níže, mohou být klamnými podklady pro schvalování nezákonných 

staveb. A to se zde pravděpodobně stalo. Pokud se podíváme na níže uvedené mapy, je patrné, že se vyznačení zátopových 

zón diametrálně liší. Vrcholem všeho je pak mapa územního plánu od IPR – Institutu plánování a rozvoje, která nezákonné 

stavby de facto legalizuje. 

Na snímku z mapy Vodohospodářského ústavu TGM je vidět, že v místě dnešní zástavby v minulosti nic nebylo a že aktivní 

zátopová zóna zasahuje přes polovinu dnes zastavěných parcel. Čísla v červeném kolečku vyznačují umístění budov Prague 

Mariny II. 

Geoportál hlavního městy Prahy původní aktivní zátopovou zónu upravuje ve prospěch developerů a jakoby náhodou trochu 

nedbale obchází zastavěné parcely. Aktivní zátopová zóna je vyznačena červeným šrafováním. Čísla v červeném kolečku opět 

vyznačují umístění budov Prague Mariny II a v pozadí je vidět jejich skutečné umístění. 

Portál územního plánu IPR již naprosto nepokrytě obchází budovy a jako zátopovou zónu vyznačuje pouze nezastavěné části 

pozemků. Hnědá barva ohraničená modrou vyznačuje tzv. zastavitelné území. Celá „náhodně“ přesně kopíruje dnešní 

zástavbu. Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II. 

Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vyznačuje aktivní zátopovou zónu, která prochází polovinou 

zastavěných parcel tak, že k řece přilehlé tři budovy jsou zcela pod vodou. Letecký snímek jasně ukazuje, že tomu tak je. 

https://www.kverulant.org/cases/developer-stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map/
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Červená linie vyznačuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague 

Mariny II. 

Kdo za to může? 

Kverulant si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal schvalovací dokumenty, které vedly k povolení 

těchto staveb. Z nich vyplývá, že první, kdo zřetelně ohýbal zákon, je Povodí Vltavy a.s. Tato organizace očividně zapomněla 

na svou odbornou zátopovou mapu a pro rozhodování využila některý z výše uvedených portálů. Z nich také vyčetla, že 

aktivní zátopové pásmo je všude jinde, než jsou zastavěné parcely. A tak dala stavbě kladné stanovisko. Aby si své stanovisko 

vydané v rozporu se zákonem a ve prospěch developerů pojistila, uvedla do podmínek větu, která ačkoliv vypadá jako legální, 

je ve skutečnosti dalším hrubým porušením zákona. Uvedla totiž: „ Stavby bytových domů budou umístěny mimo stanovenou 

aktivní zátopovou zónu, nebo budou svým uspořádáním uzpůsobeny tak, aby v průtočném profilu nezpůsobily překážku 

vodnímu toku (…)“ To je samozřejmě absurdní podmínka, jestliže je v aktivní zátopové zóně zakázáno stavět. Jejich vyjádření 

ovšem následně putovalo na všechny dotčené orgány a všichni zavřeli oči a nikdo jejich stanovisko nerozporoval. Vodoprávní 

úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, že bral stanovisko Povodí jako fakt, který si nemohl ověřit, jelikož nemá svou povodňovou 

mapu. Podle čeho tedy rozhoduje? Jak to dělá při povodních? Není to náhodou jen jedna velká lež? A nebyly hlavním 

motivačním faktorem při rozhodování, místo veřejného zájmu, úplatky? 

Výňatek ze souhlasného stanoviska Povodí Vltavy je velmi zajímavý, protože záhadně opomíná hlavní stavební parcely 

projektu Prague Marina II. Jednu úplně vynechá, 2356/129, a druhou, 2356/119, začlení do nicneříkajícího shluku mnoha 

parcel. Jako problémové vybere jen pár nezajímavých parcel z okolí stavby, které určí jako zátopové, a zakáže tam skladovat 

stavební materiál. Celý projekt pak schválil pod názvem Záměr Marina Island II. Tento název pak přeberou ostatní instituce a 

stejně tak jako Povodí Vltavy už konkrétní umístění stavby neřeší. Že by záměr? 

Proč to udělali? 

To musí vyřešit policie ČR. Jisté je ovšem to, že zmíněné stavby jsou nezákonné a ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V 

zákoně není žádná výjimka, která by je mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány. Příkladem budiž 

demolice domu v Lounech z prosince roku 2019. Před zhruba deseti lety ho tam načerno postavil zastupitel Jan Čáka z 

uskupení Volby pro město. Stavební úřad zpětně povolení nevydal, protože v této záplavové zóně se stavět nesmí. Zastupitel 

se roky bránil i u soudů, ale stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. Pod hrozbou exekučního bourání si 

majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na jeho náklad rozebrali. 

Pokud bude stát postupovat dle práva, bude muset být nařízena likvidace i v případě tří domů projektu Prague Marina II. Co 

na to jejich současní vlastníci? Ti to ještě nevědí, ale určitě je to bude zajímat. A na kom by se měli hojit? To musí vyřešit 

policie, ale vždy je dobré se ptát, komu to prospělo. 

Trestní oznámení 

Jak už bylo zmíněno, Kverulant v celé věci podal trestní oznámení. Stalo se tak v lednu 2020. Trestní oznámení má 10 stran, 

obsahuje množství příloh a popisuje jednání, které dle Kverulantova názoru naplňuje definici hned pěti trestných činů 

trestního zákoníku: 

Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 Přijetí úplatku podle § 331 

Podplácení podle § 332 Nepřímé úplatkářství podle § 333 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Kverulant.org je už rok i na LinkedIn 

LinkedIn je profesní sociální síť, na které se setkávají profesionálové. V březnu 2011 síť překonala metu 100 milionů 

registrovaných uživatelů, čím dál více získává popularitu i v Česku. Mezi uživatele patří manažeři, konzultanti a odborníci z 

nejrůznějších oborů. Kverulant za první rok na LinkedIn nasbíral 615 sledujících. Kverulantův profil na LinkedIn naleznete zde. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-org-je-uz-rok-i-na-linkedin/
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241. Sněmovna změnila zákon o evidenci skutečných majitelů. Zdrželo se 

osm poslanců ANO. Stále však není vyhráno 
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Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů, který včera sněmovna významně zpřesnila navzdory Babišovým věrným. 

Stále však není zcela vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš 

stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmů se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud si i vy myslíte, že v České republice nemají vládnout zájmy chamtivého podnikatele, ale zákony, můžete Kverulanta 

podpořit alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci změní. Úpravy přinese vládní novela, kterou ve čtvrtek schválila 

sněmovna zrychleně v prvním čtení hlasy 145 ze 153 přítomných poslanců. Zdrželo se osm poslanců hnutí ANO. Mezi nimi 

například exministři Richard Brabec a Karel Havlíček nebo bývalý šéf sněmovny Radek Vondráček. Předlohu, jež reaguje na 

výtky Evropské komise, nyní dostanou k posouzení senátoři. 

Urgentní novelou zákona o evidenci skutečných majitelů komise dodatečně podmínila možnost podání první české žádosti o 

platbu z Národního plánu obnovy, stojí v důvodové zprávě. Do Česka může přijít 179 miliard korun. Současné vymezení 

skutečného majitele a rozsah výjimek z evidence neodpovídají podle EK evropským předpisům. Česko chce požádat o první 

platbu ještě letos, a proto je nutné, aby novela byla k 1. říjnu účinná. 

Novela ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem, byť tím údaje v 

evidenci ztratí v určité míře vypovídací hodnotu. Zásadní změna podle zdůvodnění spočívá v zavedení jednotné materiální 

charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní 

nebo kontroluje. 

Obchodní korporace budou muset podle důvodové zprávy po účinnosti novely zhodnotit, kdo je jejich skutečným majitelem 

podle nového zákonného vymezení. Údaje velké většiny podnikatelů se ale podle zdůvodnění zapíšou do evidence z jiných 

rejstříků automaticky, což má platit i pro organizace, které dosud měly výjimku z evidence skutečných majitelů. 

Oceňte Kverulantovu snahu o deagrofertizeci jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/snemovna-zmenila-zakon-o-evidenci-skutecnych-majitelu-zdrzelo-se-osm-poslancu-ano-stale-vsak-neni-vyhrano/
https://www.kverulant.org/article/snemovna-zmenila-zakon-o-evidenci-skutecnych-majitelu-zdrzelo-se-osm-poslancu-ano-stale-vsak-neni-vyhrano/
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Cílem Kverulanta bylo přimět Věci veřejné, aby vrátily poslanecké náhrady, tak jak to před volbami v roce 2010 slibovaly. 

Tento cíl se nepodařilo splnit. Kverulant podal na VV i trestní oznámení. To však bylo odloženo, protože státní zástupce 

zastával názor, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to ani v 

případě, že politik lhal vědomě. Oceňte Kverulantovu důslednost s jakou se věnuje odhalování rozežranosti politiků a 

podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž ATEO 

V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, 

který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i poslanecké náhrady, jež jsou určené na jiné věci, třeba na dopravu a 

bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc 

korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i 

peníze z poslaneckých náhrad. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve 

využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené 

žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci veřejné. Do 

parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John tehdy 

dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. 

Členové poslaneckého klubu Věci veřejné si dokonce na první schůzi odhlasovali, že budou každý měsíc náhrady vracet: 

Kverulant a priori považuje všechny politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře. A tak se zeptal poslanecké 

sněmovny, zda Věci veřejné poslanecké náhrady vracejí. Překvapení se zase nekonalo. Od složení poslaneckého slibu do 1. 11. 

2010 vyčerpali šikovní poslanci za VV celkem 4 234 000 Kč. 98 % toho, co vyčerpat mohli. A nevrátili ani korunu: 

Místo vracení poslaneckých náhrad údajně poslanci VV podporovali charitu. Na svých stránkách se chlubili, že již rozdali 710 

000 Kč. Má to však několik háčků. Někde se ztratilo 3 524 000 Kč. Údajně darovaných 710 000 Kč je pouhých 17 % z 

vyplacených náhrad a pouhých 7 % z čistého příjmu poslanců. Při měsíčním čistém platu přes 90 000 Kč není dar ve výši 6 723 

Kč opravdu nijak oslnivý. A když ještě uvážíme, že VV dostaly od státu téměř 57 milionů korun jako příspěvek za volby, je výše 

darů na charitu opravdu nicotná. Kverulant jistě není sám, kdo by si dokázal představit, jak by byl štědrý za peníze ze státního 

rozpočtu. Navíc poslanci VV moc štědří nejsou. Údajně podporovat charitu a skutečně vracet poslanecké náhrady zpět do 

státního rozpočtu jsou dvě rozdílné věci. Slib předsedy Johna zněl jasně. Bude hledat okénko. Nehledal a nevrátil. 

foto ČTK 

Radek John byl zvolen jistě také proto, že slíbil, že nebude tak nenažraný jako papaláši před ním. Kverulant ho proto v prosinci 

2010 vyzval, aby poslanci za VV vrátili zpět do rozpočtu poslanecké sněmovny 4 234 000 Kč a začali poslanecké náhrady 

vracet každý měsíc, jak se usnesli. 

foto ČTK 

Kverulant také vyzval pana Johna k omluvě a navrhl mu, aby desetkrát opsal větu: „Už nikdy nebudu lhát ve volební kampani“ 

a takto napsanou stránku podepsal a zveřejnil. Kverulantovi tato forma omluvy přišla adekvátní a každá jiná by byla jen 

rozplizlým politickým mlžením. Kverulant vydal o lhářích z VV tiskovou zprávu, ze které citovala řada médií. VV reagovaly 

vskutku originálně. Uvedly, že poslanecké náhrady nevracejí proto, že by je nevraceli do státního rozpočtu, ale do rozpočtu 

parlamentu: 

https://www.kverulant.org/cases/poslanecke-nahrady-veci-verejnych/
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Podle VV není tedy rozpočet parlamentu součástí státního rozpočtu. Tato hypotéza by jistě vysvětlovala mnohé z chování 

poslanců. Celé prohlášení VV je k dispozici zde. Ba ani předseda John nenechal věc bez povšimnutí. Ve svém projevu označil 

média, která převzala Kverulantovu zprávu, za bulvár a naznačil, že za celou kauzou je spiknutí zlovolných novinářů: 

Podle Kverulanta naplňovalo jednání pana Johna všechny znaky trestného činu podvodu, ale s trestním oznámením váhal. Pan 

John byl až do května 2011 šéfem vnitra a kdo by asi chtěl vyšetřovat svého nejvyššího šéfa, navíc s poslaneckou imunitou? 

Ale za nějaký čas pan John ministrem být přestal a Kverulant si znovu vyžádal od poslanecké sněmovny údaje o poslaneckých 

náhradách VV. Dotaz byl směřován na všechny náhrady, nejen na ty paušální. Kverulant se dozvěděl, že od složení 

poslaneckého slibu do 22. 4. 2011 vyčerpali poslanci VV jen na poslaneckých náhradách za VV celkem 26,5 miliónu. A zase 

nevrátili ani korunu. Poslanci VV údajně opět podporovali charitu. Nyní však už jen 3 % místo původních 7 % z vyplacených 

příjmů. 

Radek John a ani nikdo z poslanců za VV tedy dál nedodržují slib daný veřejnosti. Podle Kverulanta šlo o trestný čin, a tak 

podal na Radka Johna trestní oznámení. 

Kverulant byl zvědav, jak trestní oznámení dopadne. Překvapení se opět nekonalo. Státní zástupce si totiž myslí, že nesplnění 

slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě: 

Kverulant podal proti rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství stížnost k nadřízenému Městskému státnímu 

zastupitelství. Nadřízený státní zástupce opět došel k závěru, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy 

získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě. Odložení Kverulantova trestního oznámení je jistě 

dobrá zpráva pro politiky. Státní zástupci jim vzkazují, že veřejnosti mohou kdykoliv a úmyslně lhát, a to dokonce ještě před 

tím než získají poslaneckou imunitu. Horší zpráva je to pro českou veřejnost. 

Jinde však justice tak shovívavá k zneužívání poslaneckých náhrad není. V dubnu 2016 byl bývalý britský europoslanec 

labourista Peter Skinner odsouzen na čtyři roky do vězení za neoprávněné čerpání poslaneckých náhrad. Vykazoval náklady na 

poradce, místo nich ale dlouhá léta nakupoval šperky, stravoval se v luxusních restauracích a nocoval v přepychových hotelích. 

Připravil tím občany Spojeného království o 100 tisíc liber, to je téměř 3,5 miliónu korun. „Zklamal jste důvěru veřejnosti. A to 

nejen vůči vaší osobě, ale vůči demokratické instituci jako takové,“ konstatovala soudkyně Maura McGowanová, než 

někdejšího poslance za jihovýchodní Anglii poslala do vězení. Uznán vinným byl za podvod, falšování účetnictví a vytvoření 

falešného mechanismu. 

V době, kdy začala tato kauza, Radek John kraloval žebříčkům popularity. To, že se později propadl až na dno popularity, je 

jistě především zásluha pana Johna. K tomuto propadu usvědčením Radka Johna přispěl patrně i Kverulant. 

Fotokoláž ATEO 

Autor: Vojtěch Razima 
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Mapa problémových paliv 

Kverulant ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-Fens aktualizoval mapu 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo 

pokutovala ČOI. Naleznete v ní i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Špatný benzin a naftu prodávaly i prémiové 

značky. Plzeňská stanice OMV v Domažlické ulici dokonce dostala rekordní pokutu 1,5 milionu korun. Mapa evidentně vede k 

nárůstu kvality prodávaných paliv. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných přes 13 % odebraných vzorků, před pěti 

roky už jen 1 % a za rok 2021 pouze 0,6 %, což představuje historicky nejlepší výsledek. 

Foto Kverulant.org, MG a archiv 

Mapu najdete na 

Kverulant.org 

https://app.monitora.cz/article/824050269/dbbd4bb505769ac97314?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTEsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4MjQwNTAyNjksInRpZCI6NTcwNDR9.UwMdebMihVGbHIqbZhCCLdMQjlum3jYrK_F8tYinoJ0
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Zóny placeného stání se Prahou šíří jako mor. Politici z Magistrátu tvrdí, že to dělají proto, aby měli místní kde parkovat a 

slibují, že tu téměř miliardu korun, kterou takto ročně vyberou používají ve prospěch motoristů. Kverulant.org tu však není 

od toho, aby politikům věřil, ale aby je důsledně kontroloval. Proto se nyní podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

ptá magistrátu, kolik vybral za jednotlivé roky, kolik peněz zůstalo za nehty hochům z MPLA s.r.o., která pro magistrát peníze 

vybírá a kolik peněz magistrát použil ve prospěch motoristů za posledních pět let. Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba 

důsledně kontrolovat, můžete Kverulanta podpořit alespoň symbolickým darem. 

Profimedia, Radim Beznoska – ČIF 

Odstavit auto kdekoliv, vyřídit si potřebné, třeba návštěvu úřadu, lékaře nebo příbuzných, a znovu vyrazit zpět bez toho, že by 

se za vůz muselo platit? To už dnes zní jako bajka. Města v Česku vycítila v rostoucí individuální mobilitě další zdroj peněz. A 

světe div se – rozšiřování zón, i když něco stojí, dál pokračuje. Zůstane to tak nadále, prý není jiné cesty. 

Praha, která je pro ostatní města u nás v oblasti placeného odstavení vozidel vzorem, na parkovném vybírá pravděpodobně 

téměř miliardu korun ročně. Nejvíce se zřejmě inkasuje prostřednictvím mobilní aplikace, pak v parkovacích automatech, a 

dále z prodejů parkovacích oprávnění. Kverulant se nyní snaží zjistit kolik to je přesně. Dále se snaží zjistit jaká je odměna pro 

majitele parkovacích automatů a provozovatele mobilní aplikace prostřednictvím které se parkovné platí. Kverulanta 

samozřejmě zajímá i to, jak magistrát tyto firmy vybral. V neposlední řadě je Kverulant neodbytně zvědavý, zda Praha skutečně 

peníze vybrané na parkovném používá ve prospěch motorizované veřejnosti. 

Až Kverulant požadované informace od magistrátu dostane, pečlivě je vyhodnotí a své závěry uveřejní na svých stránkách a 

prostřednictvím newsletteru. Pokud tuto zprávu nechcete propásnout napište si o ni! Buďte informováni o Kverulantově boji 

proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kdo-a-kolik-vydelava-na-modrych-zonach-v-praze/
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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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné policejní kontroly. Počátkem ledna se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, že zadal provedení revize 

„bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. To celé prý s cílem Hrad otevřít. I proto se Kverulant nedávno zeptal 

Ministerstva vnitra v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti. Vnitro to prý 

neví. Pravda však bude nejspíš jinde. Uzavření Pražského hradu je naprosto k ničemu. Pokud si stejně jako Kverulant myslíte, 

že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň 

malým darem. 

Voják s puškou na Pražském hradě autor Tomas Binter 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky: 

V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, 

kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? 

Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za 

jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici. 

Nyní mu přišla odpověď: „Ministerstvo vnitra požadovanými informacemi nedisponuje, neboť se nevztahují k jeho 

působnosti.“ 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě.“ Svým slibem se Rakušan 

nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I pěknou fotečku si na to pořídil: 

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech relevantních informací 

týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu 2022 mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) 

pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření 

stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku 

prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována 

příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování 

jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu neudělal nic a když jej Kverulant konfrontoval se sliby danými 

veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec nebyly podřízeny. 

Prosba o podporu 

https://www.kverulant.org/article/vnitro-pry-nevi-kolika-ohrozenim-bezpecnosti-zabranilo-zavreni-prazskeho-hradu/
https://www.kverulant.org/article/vnitro-pry-nevi-kolika-ohrozenim-bezpecnosti-zabranilo-zavreni-prazskeho-hradu/
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Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta i ministra vnitra příčí, začněte Kverulanta podporovat, jakkoliv 

malým, za to však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Počátkem října loňského 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, na čas zrušeny plošné kontroly u vstupu do 

Hradu. Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu vedl. A jaký je váš názor? 

Areál Pražského hradu by měl být? 

Otevřený bez omezení 

Otevřený jen s malým omezením 

151 (5 %) 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-mel-by-byt-areal-prazskeho-hradu-otevreny-24-01-2022-2/
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Napsal/a Jan Urban 13. července 2022 

V ten nejnevhodnější okamžik evropského předsednictví bourá aféra Diag Human představu České republiky jako právního 

státu. Odhaluje mafiánskou podstatu její politiky i nemohoucnost systému vymáhání práva vůči propojení politické moci, 

byznysu a kriminality. Jen díky zkorumpovanosti a zbabělosti českých politiků, utíkajících před zodpovědností, trvá tato ostuda 

přes neuvěřitelných třicet let. 

Selhala i naprostá většina novinářů a médií, jejichž profesionální povinností mělo být v každém okamžiku hledat fakta a na 

nepoctivost politiků upozorňovat. Diag Human – to jsou nepřikrášlené dějiny České republiky, o kterých prostě nikdo nechtěl 

nic vědět. 

Vzpomínka na Eduarda Janotu 

Květnový verdikt mezinárodní arbitráže odsoudil Českou republiku k zaplacení více než šestnácti miliard korun náhrady škody 

a právních služeb. Je to prý nejvyšší částka uložená členské zemi Evropské unie za protiprávní jednání. Česká média to raději 

nechala téměř bez povšimnutí. 

V naprosté většině jen opsala zprávu České tiskové kanceláře, postavenou na vědomě zavádějícím alibistickém komuniké 

ministerstva financí. Vlastní pátrání, zjišťování důkazů, grilování politiků a jejich komentáře? Ani náhodou. 

Bulvár, vždy lačnící po kontroverzních tématech, mlčí, stejně jako seriózní časopis Respekt, honosící se hloubkou svých analýz. 

Hvězdy prestižních politických diskuzních pořadů, v České televizi Václav Moravec, nebo Terezie Tománková na CNN Prima, 

mlčely úplně – a v mlčení pokračují dodnes. 

Mezinárodní arbitráž nejvyšší úrovně rozhodne, že Česká republika mnohonásobně porušila mezinárodní právo, odsoudí ji k 

nejvyšší pokutě v historii, a čeští novináři i politici svorně předstírají, že se nic nestalo. Proč asi? A je to vůbec ještě novinařina? 

Je však nutné připomenout i ony čestné výjimky mezi novináři. Reportéři ČT v roce 2010 odhalili propojení podvodných 

offshorových společností, přes které si několik českých politiků a podvodníků chtělo přisvojit přes tři miliardy. Výjimečná 

investigativní práce jim za seriál tří reportáží vynesla sice novinářskou cenu, ale i pomlouvačnou a zastrašovací kampaň ze 

strany Ministerstva zdravotnictví. Po roce 2014 se kauze začal dlouhodobě věnovat server HlídacíPes.org. 

Od roku 2008, kdy začala takzvaná přezkumná fáze domácí arbitráže, se přitom všichni premiéři a všechny vlády vědomě 

podíleli na porušování zákona. Z více než stovky ministrů sedmi vládních kabinetů se pouze ministr financí Eduard Janota v 

roce 2010 pokusil vzepřít a předal přes autora tohoto článku protikorupční policii desítky stran dokumentů, prokazujících 

korupční jednání několika členů tehdejší vlády. 

S jeho svolením byly pak kopie klíčových dokumentů předány i několika významným českým novinářům. Policejní vyšetřování 

ale rychle zastavil příkaz Vrchního státního zastupitelství v Praze a ani jeden novinář se neodvážil o skandálu největší velikosti 

a dokumentech, usvědčujících tehdejšího premiéra Jana Fischera a další politiky ze spáchání souběhu několika trestných činů, 

napsat jediné slovo. Selhali všichni. A tak jen níže pro připomenutí… 

Pochlubit se trestným činem 

Premiér Mirek Topolánek (ODS) tvrdil bez důkazu v televizi, že ostudný skandál na plzeňské právnické fakultě se stovkami 

podvodných studentů a diplomů zinscenoval Diag Human. Jeho blízký přítel a spolupracovník Marek Šnajdr (ODS) přitom 

prosadil protiprávní postup státu při jmenování tří podjatých rozhodců „přezkumného senátu“. 

https://hlidacipes.org/jan-urban-mlceni-ceskych-jehnatek-dejiny-ceska-o-kterych-radeji-nikdo-nechce-nic-vedet/
https://hlidacipes.org/jan-urban-mlceni-ceskych-jehnatek-dejiny-ceska-o-kterych-radeji-nikdo-nechce-nic-vedet/
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Patřil mezi ně i docent Milan Kindl, který podvody na plzeňských právech řídil. Pan Šnajdr prosadil i otevřeně kriminální 

„dohody“ o zvláštní odměně pro podvodné rozhodce, pokud rozhodnou v neprospěch odpůrce státu. 

Jiří Paroubek (ČSSD) Diag Human opakovaně napadal a Josefa Šťávu nazval „mezinárodním dobrodruhem“. Ve stejné době za 

ním ovšem soukromě posílal svého důvěrníka Jana Birkeho jednat o zákulisním „vyrovnání“. 

Jan Fischer se prokazatelně dopustil několika trestných činů, když jako premiér přímo ve své kanceláři projednával a 

schvaloval tajné vyjednávání s podplacenými rozhodci. 

Andrej Babiš (ANO) se ve sněmovně v roce 2017 chlubil, že dokázal po soudním zmražení bankovních účtů České republiky v 

Lucembursku v roce 2014 „stáhnout všechna aktiva“. Dopustil se tím několika trestných činů. 

A tak by se dalo pokračovat: Miloš Zeman (ČSSD), Stanislav Gross (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD). Jak 

praví stará právní zásada – vinni, protože věděli, nebo ze své funkce měli vědět. Ti všichni se osobně podíleli na korupčních 

praktikách (nebo je trpěli) i na zneužívání orgánů činných v trestním řízení. Zcela určitě nejednali s „péčí řádného hospodáře“, 

jak jim ukládá zákon. A to zmiňujeme jen předsedy vlády. 

O tři miliardy více 

Dnešní ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se v této kauze proslavil už před dvaceti lety předložením zfalšovaného 

znaleckého posudku, což tehdy i dnes představuje naplnění trestného činu. Jeho dnešní premiér Petr Fiala o tom ovšem 

nechce nic vědět. 

Sněmovní funkcionář Marek Benda (ODS) měl z kauzy takový strach, že raději vůbec neodpovídal na jakoukoliv 

korespondenci, upozorňující na nárůst škody ze zanedbaných úroků. V posledním půlroce podobně jedná i předsedkyně 

Sněmovny Markéta Pekarová-Adamová (TOP 09). 

A co takhle Nejvyšší kontrolní úřad, který se opakovaně odmítl miliardovými ztrátami rozpočtu v této kauze zabývat s 

výmluvou, že to „nebylo zařazeno do plánu kontrol“. Nebo snad Obvodní soud v Praze 6, který se celých sedmnáct let 

neodvážil nařídit jednání ve věci žaloby, ve které by se musel zabývat zjevnými podvody a opakovaným porušením zákona ze 

strany vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze Diag Human v letech 2003 – 2004? 

Nejvyšší státní zastupitelství a Vrchní státní zastupitelství v Praze, která letos už podruhé neshledala na přístupu státních 

orgánů a nárůstu zbytečných úroků nic závadného? S ohledem na důstojnost svých úřadů ale stěžovatelům ze spolku 

Kverulant důvody rozhodnutí, samozřejmě, nevysvětlila… 

Jako popleta dnes vypadá Tomio Okamura (SPD), který v roce 2017 plamenně žádal , aby sněmovna projednala prohru České 

republiky u lucemburského soudu. 

Dnes, kdy je škoda ještě o nějaké tři miliardy vyšší, mlčí a o žádném veřejném projednání zavinění ani nešpitne. Vyvolávat 

mimořádné zasedání sněmovny a žádat demisi vlády kvůli v porovnání s aférou Diag Human miniaturní korupční kauze v 

Pražském dopravním podniku je v jeho podání potom už jen trapnou šaškárnou. O vystoupení bývalé ministryně Aleny 

Schillerové (ANO) to platí dvojnásob. 

Mlčení českých jehňátek 

Ministerstvo financí ve svém tiskovém prohlášení po třiceti letech uznalo, že se státní orgány a justice vůči Diagu Human 

dopouštěly pochybení a protiprávních kroků. Proč otevřeně neřekne, které státní orgány a kteří soudci? A co kdyby novináři 

žádali po ministerstvu zveřejnění rozsudku mezinárodního arbitrážního tribunálu, aby si veřejnost mohla udělat vlastní názor? 

( Redakce HlídacíPes.org dotazy i žádost o zveřejnění rozsudku podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

ministerstvu financí zaslala a tématu se bude dále věnovat, pozn. red. ) 

Tomio Okamura, Alena Schillerová, Petr Fiala, Václav Moravec, Terezie Tománková, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad 

– všichni mlčí, i když jim zákony politiky, novinářské profese nebo dokonce právní normy přikazují hledat příčiny a viníky. 

Neinformovaní voliči, přes třicet let zpracovávaní propagandou o úlisném emigrantovi pokoušejícím se okrást stát, připomínají 

v této chvíli asi jen jehňata, symbol nevinnosti a důvěřivosti. Ta prý začínají bečet a naříkat, teprve když je začnou podřezávat. 

Autor se tématu kauzy Diag Human věnuje dlouhodobě, napsal o ní knihu Tunel plný krve. V minulosti několik let pracoval v 

právním týmu Diag Human; pro majitele firmy Josefa Šťávu zpracovával archiv celé kauzy. 

Líbil se vám tento text? 

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu 

Moc děkujeme za podporu! 
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22 komentářů 

A.S. Pergill napsal: 

13.7.2022 (8:53) 

Je mi velice líto, Česká republika je „trestána“ za naprosto a prokazatelně pravdivý výrok ministra Bojara. To je 

neoddiskutovatelná podstata věci. 

Firmě DH vznikly jakési pseudoškody z ušlého zisku. Její odhad těchto škod poněkud připomíná onu pohádku o selce, kvílející 

nad rozbitým vajíčkem, protože už měla namyšleno, jak slepička z toho vajíčka vysezená bude mít spoustu potomstva, a jak 

slepičkami z další generace zaplaví trh a vydělá majlant. Tyhle „škody z ušlého zisku“ nejsou nic jiného, než ryzí fikce. 

Celá ta kauza je názornou ukázkou, že ona autorem tolik obdivovaná „západně civilizovaná“ justice si nijak nezadá s 

nacistickými lidovými soudy. 

A „člen právního týmu Diag Human“ rozhodně není relevantní a nezaujatý informační zdroj. 

Odpovědět 

Beaver napsal: 

13.7.2022 (11:26) 

Ve Vašem pojetí justice by neměl existovat nástroj odškodnění oběti trestného činu … nikdo nikdy nedokáže, zda by ta tetka 

díky tomu vajíčku opravdu nezbohatla. Jsou věci které se nedají aritmeticky vyčíslit. Pozůstalí obětí z vlaku u Studénky. Dle 

Vaší logiky by neměli dostat žádné odškodné, protože jak chcete objektivně vyčíslit a dokázat budoucí přínos jedince pro 

sebe, svou rodinu a společnost? Nic není černobílé a když řada rozsudků soudů říká, že má stát platit odškodné, má platit a ne 

to házet na další kdo přijde po volbách bez ohledu na rostoucí úroky. Ty by měli platit konkrétní ministři financí od prvního 

pravomocného rozsudku. Počítám, že pro Vás osobně je Edward Snowden hacker a zločinec. Přitom jen rozkryl nezákonnosti 

politiků ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu. Proto mi nepřipadá právník DH jako zaujatý, je to spíše opravdu archivář a jen 

ukazuje pravou tvář státu. Jako E.S. 

Odpovědět 

petrph napsal: 

13.7.2022 (18:12) 

Tedy, a to jste nezvolil moc dobrej příklad. Díval jsem se na to jak to vypadá z odškodněním z neštěstí ze Studének, něco málo 

sice vyplatiliy ČD z pojištění v roce 2015, ale v případě soudem uznaného odškodnění je ještě strašně daleko, Vloni se psalo že 

„První tresty za železniční tragédii po 13 letech, ale to byly malý ryby. A na konci se psalo „–Nárok odškodnění do případných 

viníků nastane po vynesení pravomocného rozsudku. Otázkou zůstává, zda by se podařilo něco vymoci. 

V čem je problém, že právě v případech vymahání odškodného idoma se stát kroutí a odmítá vyplácet, snaží ´í se 

minimalizovat, atd.. Jenomže česly lidi nemaj tu možnost se odvolávat k mezinárodním soudům, do Londýna, ani jinam. takže 

musej útrpně čekat jestli něco dostanou, třeba 10-15 let a pak dostanou pakatel.. 

Takže v tom má Diag Human mimořádnou výhodnou, že si jeho práskaní advokáti můžou skrze mezinárodní arbitráže 

vysomrovat kolik se jim zachce, třeba tisíc víc než by nárok měli… 

Odpovědět 

A. S. Pergill napsal: 

14.7.2022 (10:03) 

Takové odškodnění se dá spočítat přes pojišťovenskou matematiku (což jsou postupy, kterými se počítá výše pojistky pro 

jednotlivé případy pojištění). Jsem docela zvědav, která pojišťovna by se zavázala vyplatit panu Šťávovi 15 miliard, pokud jeho 

podnikatelský záměr nevyjde (respektive kolik by musel měsíčně či ročně platit pojišťovně on). 

Jestliže vás někdo trestným činem pošle z plné práceschopnosti na invalidní vozík, tak se dá dost přesně spočítat, kolik byste 

si v budoucnu bez toho trestného činu vydělal (až do odchodu do důchodu). Byť je to, pochopitelně pravděpodobnostní 

počet, nezaručující, že, pokud byste se nestal tou obětí, tak byste už druhý den přecházel na červenou a jel z křižovatky 

rovnou do márnice. Nicméně pravděpodobnost něčeho podobného (nebo že byste ještě před odchodem do důchodu dostal 

rakovinu a zemřel, a mnoha dalších podobných peripetií) se prostě dá zahrnout do korekce onoho ideálního stavu směrem 

dolů. 



  

Přehled zpráv  640 

Odpovědět 

petrph napsal: 

13.7.2022 (9:47) 

Tedy, a že bohužel a právě při zpětném pohledu na tuto historii, si musíme říct hrdě „vítejte v demokracii“, právě že za ní se 

toto děje. 

Právě že vláda v demokracii je postavená na principu politické zodpovědnosti, což tedy značí že za takové výkony pak soudí ty 

politiky jenom občané při dalších volbách. 

A že tedy bohužel snaha to řešit trestním řízením vede k ještě horším výsledkům, jak by se dalo taky rekapitulovat, i při 

zpětném pohledu, když jsou pak naopak orgány činné v trestním řízení kritizovány těmi médii, za to že pronásledovaly poctivé 

politiky a nepochybně tím sloužily nepřátelům státu. (jak se to stalo třeba v případě Parkanové, nebo Nečase a spol..) 

Jo jistě, na závěr, za totáče to bylo jednodušší, záleželo čistě na tom, jak silnou pozici ten dotyčný soudruh nahoře měl. Mohlo 

se to zamlčet, ale taky mohl jako označený nepřítel státu skončit v gulagu nebo na šibenici. I takové případy se stávaly, i u nás. 

Odpovědět 

Borek napsal: 

13.7.2022 (10:51) 

Další smutné čtení od Jana Urbana. Nic o tom nevím, tak jen doufám, že aspoň ten Urban má pravdu. Jinak už nemůžu věřit 

vůbec nikomu a ničemu. Jak má potom člověk odpovědné volit? 

Odpovědět 

Luba napsal: 

13.7.2022 (12:16) 

Cílem zákonnosti demokratického státu je dosažení spravedlnosti – alespoň toho dosažitelného minima. Výše peněžitého 

trestu za, de facto, formální pochybení představitelů státu v rozhodovacích pozicích je zjevně absurdně vysoká, nadsazená, a 

tudíž k daňovým poplatníkům tohoto státu nespravedlivá. Právní pozitivismus je oprávněně kritizován jako advokátské pojetí 

práva, které právo vykládá ve prospěch přestupců, nikoli ve prospěch chráněného celospolečenského zájmu. Pan Urban se v 

kauze „Diag Human“ postavil na stranu ziskuchtivého gaunera, nikoli na stranu poškozeného státu – nikoli na stranu své země, 

své vlasti, a své pohnutky si dokázal racionálně zdůvodnit „pozitivistickými“ 

právními argumenty. No nic proti … asi má vysokou hypotéku, náročnou partnerku a musí živit početnou rodinu      

Odpovědět 

Karel Schweitzer napsal: 

13.7.2022 (19:31) 

No kdyby se někdo na pana Šťávu podíval opravdu důkladně, nikdy by s ním nechtěl dělat žádné kšefty a se zdravím už vůbec 

ne. Viktor But je taky jen obchodník a vlastně o nic moc nikdy nešlo… 

Odpovědět 

Belinda napsal: 

14.7.2022 (7:29) 

Jedním z rysů právního státu je právo na spravedlivý proces i respekt vůči nalezenému právnímu řešení. Vy předvádíte soud 

ulice. Nevíte nic zásadního, ale víte, kdo je ziskuchtivý gauner. U té ziskuchtivosti budiž. Málo lidí patří mezi altruisty bez 

ambice mít se co nejlépe. A maximální zisk chce každý podnikatel. Ale proč gauner? 

Odpovědět 

Vaclav Forman napsal: 

13.7.2022 (18:38) 

Komunisti byli jen zabari. To az posledni roky ukazuje jak spinavou politiku tady mame. 

Odpovědět 
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Pavel napsal: 

16.7.2022 (19:00) 

Tak, tak, komouši na politiku nebyli, ti rovnou odpůrce věšeli a zavírali do koncentráků. 

Odpovědět 

petrph napsal: 

13.7.2022 (19:37) 

Tedy abych upozornil, toto ale neni trestny pripad, aby mel soud. dle principu trestniho prava mel davat vyhodu prestupcu, 

tohle by byl bezny pravni spor, kde maji mit obe strany u soudu stejne podminky. Sice to mela byt arbitraz, do ktere si 

dokonce obe strany sve rozhodce. Jenomze a jak casto upozornuji, ta arbitraz mela byt jen jedna a finito. Zatimco soucasny 

vyvoj sporu kdy se tech arbitrazi konalo uz nekolik, strany si je vzajrmne neuznavaly, takze pak se vedly dalsi a vedle nich rada 

soudu v ruznych statech, uz vlastne zadnou jednoduchou analogii nema…Zase se ale vracime k tomu co plati i v soudnim 

pravu.Ze plati az a pouze rozsudek toho posledniho soudu, ten vyhlaseny jako pravomocny. Zatimco vsechny ty predesle 

rozsudky se proste skrtnou, jako by nebyly.. 

Odpovědět 

Josef Kreutzer napsal: 

14.7.2022 (7:23) 

Je evidentní, že výměna ve vedení UZSVM a nástup paní Arajmu, včetně totální změny v právním zastoupení ČR, přinesl své 

ovoce. 

Jak je možné, že na základě stejných podkladů ČR všechny mezinárodní spory vyhrávala, úsporná opatření a „odbornost“ 

nového vedení paní Arajmu přináší u mezinárodních soudů jen 

a jen prohry. Ponese někdo odpovědnost za katastrofální rozhodování pana náměstka Zavodskeho a paní Arajmu?!? 

Odpovědět 

A. S. Pergill napsal: 

14.7.2022 (9:55) 

Kdyby byla BIS co k čemu, tak už by se vědělo, kdo si je platí. 

Odpovědět 

skeptik napsal: 

16.7.2022 (17:22) 

Ano, BIS vám přece měla okamžitě hlásit všechno co ví. Od toho tu přece je, aby Pergillovi podávala pravidelná hlášení. 

Odpovědět 

A. S. Pergill napsal: 

18.7.2022 (11:21) 

Měla by to hlásit naši poslancům a senátorům, a ti by už dávno museli reagovat. 

Odpovědět 

Podnebný napsal: 

14.7.2022 (10:51) 

Jak se má člověk poučit z chyb, ať už vlastních nebo ostatních, když o nich všichni „drží hubu“? I když toto není za posledních 

třicet let jediná kauza, která se zametla pod koberec, přesto její význam svědčí o tom, aby se o ní na veřejnosti vědělo. Druhá 

věc je podvodníky usvědčit a potrestat, ale na to asi nemá česká justice čas ani prostředky. I mnoho dalších korupčních témat 

bylo zastaveno bez výsledku, ať už vražda kriminálníka Mrázka, svědectví pozdějšího ministra vnitra Kubiceho před 

parlamentními volbami, účast Zemana a jeho ministra zemědělství v Bambergu, kauza Olovo et cetera. Na jeden lidský život je 

těch nevysvětlených příběhů opravdu příliš mnoho. 
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Odpovědět 

král napsal: 

14.7.2022 (10:53) 

Co jiného bychom býval mohli očekávat od čerstvě převlečených komunistů a svazáků s kterými tzv. Samet se hlásil k 

demokracii. 

Odpovědět 

Jaroslav Lehký napsal: 

14.7.2022 (20:13) 

Oni si ti někteří „udatní“ čeští politici ve své naivitě myslí, že nějaké mezinárodní právo na ty naše domácí podvody přeci 

nemůže dosáhnout- to není jen tato prohraná arbitráž s Diag Human, ono i těch různých kauz „odkloněných“ milionů eur z 

fondů evropských dotací je spousta (soud v Ústí n.L. konečně začne jeden takový severočeský případ projednávat v září) a 

jasně dokazuje, že někteří místní politici, ať už komunální či vrcholní, se chovali a nepochybně dál chovají, jako naprostí 

hlup.ci- viz. např. aktuálně jistý pan Gazdík..! A protože odpovědnost, morálka a profesionalita mnoha našim vládním 

potentátům už od doby V.Klause absolutně nic neříkala, tak máme dneska tristní stav, kdy české soudy běžně propouštějí 

naše „ctihodné“ odsouzené zločince, a to jen třeba na základě „společenských záruk“ různých podezřelých spolků (např. 

jistého motorkářského klubu z Mostu v př. Alexandra Nováka, nebo jakéhosi „Svazu pacientů“ v př. Davida Ratha), nebo 

přijímají nálezy úplatných doktůrků o nesvéprávnosti mafiánů, v tomto př. Redla, či přijímají opakující se neschopenky od 

dalších odsouzených zločinců, např. Janouška..! Touto skandální praxí by se mělo zabývat Ministerstvo spravedlnosti, jm. 

ministr Blažek, kterého tímto vyzývám, aby začal konat, když už se tím ministrem spravedlnosti stal, a to už dokonce 

podruhé..! Takhle to snad nemůže fungovat ani někde v rovníkové Africe, natož v Evropě, které budeme teď půl roku dokonce 

předsedat…!!! 

Odpovědět 

A. S. Pergill napsal: 

16.7.2022 (10:56) 

S těmi odkloněnými fondy je problém v tom, že jsou to v podstatě naše peníze, z nichž nám „milostivě“ ucmrndává EU. A 

zpravidla takovým způsobem, aby nebylo možné všechny peníze, na něž máme podle příslušných pravidel nárok, z ní dostat. 

Takže má moje (a nejen moje) sympatie každý, kdo z EU něco vydoluje. 

Odpovědět 

lABANT napsal: 

16.7.2022 (1:50) 

Co se stalo s prvnim co vyslovil že majitel diak human je neduverihodnej? On se smeje nekde za rohem pokud ješte žije.Naši 

čelni představitele je banda zlodeju a podvodniku . Pokud jsou v opozici tak sibuji jak očistej společnost od korupce a 

podvodu a když se dostanou do vlady tak vyplave na ne špina ktera se tahne už 10až20let a když se dostane až k soudu tak 

soud ho prohlasi za nesvepravniho vz soudce Havlin nebo podnikatel redl .VŠICHNI SE TVAŘEJ JAK JSOU SPOKOJENI 

Odpovědět 

A. S. Pergill napsal: 

18.7.2022 (11:28) 

V té době byla tato firma a její obchodní partneři vyšetřována německou policií. Takže ten výrok naprosto odpovídal realitě. 

Česko nemělo na žádnou arbitráž přistupovat. Dnes už jsme opustili naivní víru v „lepší západní svět“, která byla v té době 

hlavním motivem našich postojů (a také, bohužel, činů) ke státům za bývalou železnou oponou. 

Odpovědět 

Zrušit odpověď na komentář 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 

Komentář 
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Jméno * 

E-mail * 

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře. 

Δ 

Autor: Jan Urban 
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Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Nyní po více než deseti letech je načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Proto Kverulant odeslal 

Poslanecké sněmovně dotaz dle zákona o poskytování informací. Kverulantovým cílem je podrobně zmapovat čerpání 

každého jednotlivého poslance bez ohledu na jeho politickou příslušnost. Oceňte Kverulantovu důslednost s jakou se věnuje 

odhalování rozežranosti politiků a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž ATEO 

Než Sněmovna Kverulantovi odpoví a ten jejich odpověď vyhodnotí, připomeňte si kauzu Poslanecké náhrady Věcí Veřejných. 

Cílem Kverulanta tehdy bylo přimět Věci veřejné, aby vrátily poslanecké náhrady, tak jak to před volbami v roce 2010 slibovaly. 

Tento cíl se nepodařilo splnit. Kverulant podal na VV i trestní oznámení. To však bylo odloženo, protože státní zástupce 

zastával názor, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to ani v 

případě, že politik lhal vědomě. 

V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, 

který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i poslanecké náhrady, jež jsou určené na jiné věci, třeba na dopravu a 

bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc 

korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i 

peníze z poslaneckých náhrad. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve 

využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené 

žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci veřejné. Do 

parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John tehdy 

dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. 

Členové poslaneckého klubu Věci veřejné si dokonce na první schůzi odhlasovali, že budou každý měsíc náhrady 

vracet:https://www.youtube.com/embed/tNMqGfDTLQY 

Kverulant a priori považuje všechny politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře. A tak se zeptal poslanecké 

sněmovny, zda Věci veřejné poslanecké náhrady vracejí. Překvapení se zase nekonalo. Od složení poslaneckého slibu do 1. 11. 

2010 vyčerpali šikovní poslanci za VV celkem 4 234 000 Kč. 98 % toho, co vyčerpat mohli. A nevrátili ani korunu: 

Místo vracení poslaneckých náhrad údajně poslanci VV podporovali charitu. Na svých stránkách se chlubili, že již rozdali 710 

000 Kč. Má to však několik háčků. Někde se ztratilo 3 524 000 Kč. Údajně darovaných 710 000 Kč je pouhých 17 % z 

vyplacených náhrad a pouhých 7 % z čistého příjmu poslanců. Při měsíčním čistém platu přes 90 000 Kč není dar ve výši 6 723 

Kč opravdu nijak oslnivý. A když ještě uvážíme, že VV dostaly od státu téměř 57 milionů korun jako příspěvek za volby, je výše 

darů na charitu opravdu nicotná. Kverulant jistě není sám, kdo by si dokázal představit, jak by byl štědrý za peníze ze státního 

rozpočtu. Navíc poslanci VV moc štědří nejsou. Údajně podporovat charitu a skutečně vracet poslanecké náhrady zpět do 

státního rozpočtu jsou dvě rozdílné věci. Slib předsedy Johna zněl jasně. Bude hledat okénko. Nehledal a nevrátil. 

foto ČTK 

Radek John byl zvolen jistě také proto, že slíbil, že nebude tak nenažraný jako papaláši před ním. Kverulant ho proto v prosinci 

2010 vyzval, aby poslanci za VV vrátili zpět do rozpočtu poslanecké sněmovny 4 234 000 Kč a začali poslanecké náhrady 

vracet každý měsíc, jak se usnesli. 

foto ČTK 

https://www.kverulant.org/article/poslanecke-nahrady/
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Kverulant také vyzval pana Johna k omluvě a navrhl mu, aby desetkrát opsal větu: „Už nikdy nebudu lhát ve volební kampani“ 

a takto napsanou stránku podepsal a zveřejnil. Kverulantovi tato forma omluvy přišla adekvátní a každá jiná by byla jen 

rozplizlým politickým mlžením. Kverulant vydal o lhářích z VV tiskovou zprávu, ze které citovala řada médií. VV reagovaly 

vskutku originálně. Uvedly, že poslanecké náhrady nevracejí proto, že by je nevraceli do státního rozpočtu, ale do rozpočtu 

parlamentu: 

Podle VV není tedy rozpočet parlamentu součástí státního rozpočtu. Tato hypotéza by jistě vysvětlovala mnohé z chování 

poslanců. Celé prohlášení VV je k dispozici zde. Ba ani předseda John nenechal věc bez povšimnutí. Ve svém projevu označil 

média, která převzala Kverulantovu zprávu, za bulvár a naznačil, že za celou kauzou je spiknutí zlovolných novinářů: 

Podle Kverulanta naplňovalo jednání pana Johna všechny znaky trestného činu podvodu, ale s trestním oznámením váhal. Pan 

John byl až do května 2011 šéfem vnitra a kdo by asi chtěl vyšetřovat svého nejvyššího šéfa, navíc s poslaneckou imunitou? 

Ale za nějaký čas pan John ministrem být přestal a Kverulant si znovu vyžádal od poslanecké sněmovny údaje o poslaneckých 

náhradách VV. Dotaz byl směřován na všechny náhrady, nejen na ty paušální. Kverulant se dozvěděl, že od složení 

poslaneckého slibu do 22. 4. 2011 vyčerpali poslanci VV jen na poslaneckých náhradách za VV celkem 26,5 miliónu. A zase 

nevrátili ani korunu. Poslanci VV údajně opět podporovali charitu. Nyní však už jen 3 % místo původních 7 % z vyplacených 

příjmů. 

Radek John a ani nikdo z poslanců za VV tedy dál nedodržují slib daný veřejnosti. Podle Kverulanta šlo o trestný čin, a tak 

podal na Radka Johna trestní oznámení. 

Kverulant byl zvědav, jak trestní oznámení dopadne. Překvapení se opět nekonalo. Státní zástupce si totiž myslí, že nesplnění 

slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě: 

Kverulant podal proti rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství stížnost k nadřízenému Městskému státnímu 

zastupitelství. Nadřízený státní zástupce opět došel k závěru, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy 

získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě. Odložení Kverulantova trestního oznámení je jistě 

dobrá zpráva pro politiky. Státní zástupci jim vzkazují, že veřejnosti mohou kdykoliv a úmyslně lhát, a to dokonce ještě před 

tím než získají poslaneckou imunitu. Horší zpráva je to pro českou veřejnost. 

Jinde však justice tak shovívavá k zneužívání poslaneckých náhrad není. V dubnu 2016 byl bývalý britský europoslanec 

labourista Peter Skinner odsouzen na čtyři roky do vězení za neoprávněné čerpání poslaneckých náhrad. Vykazoval náklady na 

poradce, místo nich ale dlouhá léta nakupoval šperky, stravoval se v luxusních restauracích a nocoval v přepychových hotelích. 

Připravil tím občany Spojeného království o 100 tisíc liber, to je téměř 3,5 miliónu korun. „Zklamal jste důvěru veřejnosti. A to 

nejen vůči vaší osobě, ale vůči demokratické instituci jako takové,“ konstatovala soudkyně Maura McGowanová, než 

někdejšího poslance za jihovýchodní Anglii poslala do vězení. Uznán vinným byl za podvod, falšování účetnictví a vytvoření 

falešného mechanismu. 

V době, kdy začala tato kauza, Radek John kraloval žebříčkům popularity. To, že se později propadl až na dno popularity, je 

jistě především zásluha pana Johna. K tomuto propadu usvědčením Radka Johna přispěl patrně i Kverulant. 

Fotokoláž ATEO 

Autor: Vojtěch Razima 
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249. Praha 15 dosud neodstranila načerno postavený velký autobazar 

místního kmotra 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar-kveten-3/ 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik žalob, a přestože 

soudy následně konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Cílem Kverulanta je už od roku 

2009 odstranění této černé stavby. Dnes k tomu znovu vyzval Prahu 15. Pomozte Kverulantovi bojovat proti aroganci 

notorických kmotrů a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

https://www.kverulant.org/article/jak-si-mistni-kmotr-postavil-nacerno-velky-autobazar-kveten-3/
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společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 
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V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však vágním slibem nenechal ukolébat proto s dnes znovu vyzval Prahu 15 odstranění této černé stavby. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Policie si v posledních letech pořídila více než 500 rámů na služební Octavie určených k násilnému zastavování jedoucích 

vozidel. Tyto rámy jsou určeny k provádění takzvaného PIT manévru, tedy k tomu, že policejní vozidlo do civilního vozidla 

narazí a způsobí jeho smyk. Že je takový manévr nanejvýš nebezpečný nejen pro posádku takto zastavovaného vozidla, ale i 

pro široké okolí, je nasnadě. A že policejní vozidla s masivním ocelovým rámem vepředu v případě střetu s chodcem způsobují 

devastační zranění je také zřejmé. Proto se nyní Kverulant ptá policie, nakolik nás jejich hra na drsnou Ameriku vyšla a kolik lidí 

již díky tomu přišlo o život nebo bylo zraněno. Pokud si i vy myslíte, že státní správu je třeba opakovaně důsledně kontrolovat, 

můžete Kverulanta podpořit alespoň symbolickým darem. 

Ve čtvrtek 23. června 2022 odpoledne srazili policisté při jízdě s majáky, na přechodu pro chodce na Evropské třídě devítiletou 

holčičku. Záchranáři měli podezření na poranění pánve, a tak bylo děvče převezeno letecky do nemocnice v Motole. Policejní 

vozidlo, které školačku srazilo, podle všeho nebylo vybaveno rámem. Pokud by bylo, byla by způsobená zranění patrně ještě 

mnohem devastačnější. 

Masivní rám je pevně uchycen na přímo nosnících vozidla a daleko ční před přední nárazník. Kverulant je přesvědčen, že tato 

úprava nikdy neměla být povolena. Auta jsou konstruována s ohledem na bezpečnost chodců a i policisté by to měli 

respektovat. 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Samozřejmě můžete natrefit na 

policejní automobily v jiných evropských zemích, které vpředu nějaké to železo mají, nicméně jeho funkce je obvykle pouze 

ochranná. 

Kverulant se nyní ptá policie, zda existují studie na základě, kterých bylo provedeno pořízení rámů na policejní vozidla. Kolik 

takových vozů policie vlastní, jak byl vybrán dodavatel a kolik byla cena za takto provedené úpravy. Dále chce Kverulant vědět, 

jak byla tato úprava „homologována“ zejména s ohledem na srážku s chodcem, zda byly provedeny „crash testy“. Kolik bylo 

srážek chodců s policejním vozidlem za posledních pět let a kolik těchto vozidel bylo s rámem a ke kolika úmrtím, zraněním v 

těchto případech došlo. Dále kolik bylo za posledních pět let provedeno násilných zastavení a kolik přitom bylo mrtvých a 

zraněných. A konečně zda má policie studie, které vyhodnocují účelnost pořízení „rámů“ na policejní vozidla. 

Zkratka PIT znamená v angličtině „pursuit intervention technique“ Policisté ji okoukali během návštěvy Spojených států 

amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou extravagancí. Policie tam také 

ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

Až Kverulant požadované informace od policie dostane, pečlivě je vyhodnotí a své závěry uveřejní na svých stránkách a 

prostřednictvím newsletteru. Pokud tuto zprávu nechcete propásnout napište si o ni! Buďte informováni o Kverulantově boji 

proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/jaky-je-ucet-za-nasilne-zastavovani-vozidel/
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V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, bylo za 24,5 milionu korun z kapes daňových poplatníků v roce 2010 vybudováno v úseku 

431 metrů sedm velkých retardérů. Nestalo se tak ve veřejném zájmu, ale pro klid miliardáře Marka Dospivy, který si tam 

koupil vilu. Od té doby Kverulant usiluje o odstranění těchto retardérů, a letos na jaře dostal slib, že retardéry budou 

odstraněny v létě roku 2022. Proto se Kverulant nyní ptá, zda odstraňování již konečně začalo. Podpořte Kverulantův vytrvalý 

boj proti mocným papalášům alespoň malým finančním darem. 

foto Kverulant.org 

Noví papaláši ve starých vilách 

Čas trhl železnou oponou. Čajky a ZiLy vystřídaly audiny a mercedesy. Komunistické papaláše ve velkovilách vystřídali papaláši 

kapitalističtí. Některé scénáře se však nezměnily. Papaláši si vyhlédnou atraktivní lokalitu a uzavřou se v ní před sprostým a 

chudým lidem. 

Na začátku prázdnin roku 2008 znemožnila řidičům průjezd ulicí Na Hřebenkách nová zákazová dopravní značka. Starousedlíci 

měli jasno. V jednosměrném zákazu vjezdu měl prsty Marek Dospiva, šéf investiční skupiny Penta. Jistě milý finančník se s 

rodinou totiž tehdy právě nastěhoval do velkovily po komunistickém ministru zahraničí Bohuslavu Chňoupkovi na rohu ulice 

Na Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

foto Kverulant.org 

„Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Podle místních si pan Dospiva na městském úřadě „objednal“ taková omezení, aby ho při koupeli v bazénu nerušil hluk 

automobilů chudiny. Stejný důvod stál údajně i za umístění zákazu stání v ulici Nad Výšinkou. V létě 2008 byl reportér 

časopisu TÝDEN dokonce svědkem toho, jak na respektování nového dopravního značení dohlížela městská policie a 

poučovala řidiče slovy: „Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Místní si papalášské praktiky nenechali líbit a donutili úředníky, aby ulici Na Hřebenkách opět zprůjezdnili. Zákazové značky 

tak vydržely pouhé dva měsíce. Podle Prahy 5 s tím ale pan Dospiva neměl naprosto nic společného, vše se prý děje v zájmu 

zrakově postižených. Místní však tvrdí, že v ulici Na Hřebenkách žádné slepce od roku 1989 nepotkávají. 

Radar, kamera a 7 velkých retardérů na 431 metrech 

Pro kverulanty z Prahy 5 by to mohl být příběh s dobrým koncem. Mohl, ale nebyl. Na konci roku 2010 bylo zbudováno v ulici 

Na Hřebenkách sedm nových retardérů. A aby snad přeci jenom někdo nepřeskákal retardéry nepovolenou rychlostí, byl 

vybudován i radar s kamerami. Vše za peníze daňových poplatníků. 

foto Kverulant.org 

Retardéry překážejí sanitkám 

Kverulant je nepřítelem retardérů. Jejich přínos je přinejmenším diskutabilní. Negativa jsou naopak zřejmá. Retardéry 

zpomalují nejen Kverulanta, který jistě může počkat, ale i sanitky, které by čekat rozhodně neměly. Situace došla tak daleko, že 

záchranáři čtyři měsíce mapovali dopravní překážky v Praze a předali magistrátu několikastránkový přehled nejkřiklavějších 

případů, které jim ztěžují jízdu. Že je na záchranářském seznamu i ulice Na Hřebenkách, nepřekvapí asi nikoho. A že magistrát 

se seznamem vůbec nic nedělal, asi také ne. 

https://www.kverulant.org/article/ulice-na-retarderech-2-2/
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Z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, maximálně tak špatně informovaní ekohujerové. Internetová 

encyklopedie Wikipedia cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph 

(48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila nárůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru / 100 km. Při prostém snížení 

rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. Podobný výzkum údajně provedla britská Laboratoř 

dopravního výzkumu, podle níž jsou na silnicích se zpomalovacími prahy zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu 

dusného až o 37 %, píše Wikipedia. Více také v reportáži TV Prima ze srpna 2017: 

Cena retardérů 

A na kolik nás, daňové poplatníky, přišlo sedm retardérů a jedna kamera? Podle původní smlouvy nás měly přijít „jen“ na 21 

milionů korun. Ale záhy se ukázalo, že „pouhých“ 21 milionů nemůže stačit, a tak byl uzavřen dodatek na vícepráce. Celková 

cena tak činila téměř 24,5 milionu. To, že se pokládal i nový asfalt, na věci příliš nemění. 

Boj za odstranění retardérů 

Prvním starostou, kterého Kverulant vyzval k nápravě, byl Radek Klíma. Kverulant chtěl věřit, že když byl pan Klíma zvolen 

starostou 18. 11. 2010, tedy až po podpisu dodatku na vícepráce, nemá s retardéry nic společného a alespoň se pokusí věc 

vyřešit. Už jen proto, že jeho kampaň byla postavena na kritice vlády ODS v Praze a kritice celostátně proslulého starosty 

Prahy 5 Milana Jančíka. Než byl pan Klíma zvolen, tvrdil o sobě, že se mu klientelismus nelíbí a chce něco konkrétního udělat. 

Nyní měl možnost. Odpověď starosty z června 2011 dávala Kverulantovi jistou naději, že celostátně proslulého starostu Milana 

Jančíka vystřídal na Praze 5 někdo lepší: 

Zástupce starosty Prahy 5 Jiří Vejmelka veřejně prohlásil: „Nechám si od úředníků zjistit, proč to tam takto vypadá a co se s 

tím dá dělat. Můj názor je takový, že retardérů je nesmyslně moc. Stačily by dva.“ 

Pan starosta Klíma asi neměl čas, ono řídit Prahu 5, být za dobře s panem Dospivou a ještě být činný v osmi soukromých 

firmách, nebylo jen tak. A tak se i pan starosta Klíma musel poroučet. Zvlášť když se Pražanům na Praze 5 odměnil absurdním 

projektem obřích betonových truhlíků. 

Sliby 

Novým starostou byl od prosince roku 2012 Miroslav Zelený. Kverulant ho dopisem vyzval k redukci retardérů. Kverulant chtěl 

opět věřit, že se nový starosta osobně zasadí o řešení situace, která každý den připomíná řidičům projíždějícím v ulici Na 

Hřebenkách neslavné doby starosty Milana Jančíka. Ale odkaz starosty M. Jančíka byl silný, a tak i starosta Zelený odpověděl, 

že se nedá nic dělat. To si však Kverulant nemyslel a dál osazenstvo Prahy 5 bombardoval stížnostmi na poměry v ulici Na 

Hřebenkách. Na podzim roku 2017 mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní 

příčné prahy výrazně snížit. Ani v dubnu 2018 se tak ovšem nestalo, a tak Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice 

stane opět normálně průjezdnou. Přišla odpověď, že Praha 5 netuší, kdy a zda provede požadované stavební úpravy. Praha 5 

prý už podala žádost o provedené stavebních úprav vlastníku komunikace, pražskému magistrátu. Opět se nic nestalo. 

Kverulant svůj boj stále nevzdal a znovu napsal starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožadoval nápravy. Starosta Richter v 

květnu 2018 odpověděl, že on by se retardérů také rád zbavil, ale prý nemůže nic dělat a doporučuje se obrátit na vlastníka 

komunikace, na Hlavní město Praha. Je otázkou, proč starosta Richter neurgoval u primátorky zprůjezdnění ulice sám, navíc 

když byl od roku 2010 zastupitelem hl. města Prahy. Kverulant odpověď nezná a místo jejího hledání se počátkem května 

2018 na tehdejší primátorku Krnáčovou obrátil dopisem sám. O tom, že by byl úspěšný, si však nedělal žádné iluze. Primátorka 

Krnáčová se odpovědí ani neobtěžovala. 

foto Kverulant.org 

Na podzim 2018 se ředitel Kverulanta Vojtěch Razima zúčastnil veřejné debaty o veřejném prostoru. Na ní vystoupil i starosta 

Prahy 5 Pavel Richter s příspěvkem, jak jeho Praha 5 dělá pro své občany samé hezké věci. Razima se proti jeho tvrzením 

ohradil a připomněl starostovi stále neodstraněné papalášské retardéry. Na to se starosta na kverulanta Razimu podrážděně 

obořil s tvrzením, že odstranění jednoho prahu a snížení šesti ostatních bude provedeno do týdne. Z následné korespondence 

Kverulanta s radnicí však vyplynulo, že starosta prostě jen lhal a Praha 5 stále netuší, kdy bude ulice Na Hřebenkách normálně 

zprůjezdněna. 

Další sliby 

V roce 2019 se starostkou Prahy 5 stala Renáta Zajíčková z ODS. I na tu se Kverulant v květnu 2021 obrátil dopisem, ve kterém 

ji vyzývá k odstranění retardérů. Pro jistotu zaslal podobný dopis i pražskému primátorovi Hřibovi. 

Koncem června 2021 přišla odpověď. Kverulantovi nenapsal ani magistrát, ani Praha 5 ale dceřiná společnost magistrátu 

Technická správa komunikací (TSK). V dopise TSK uvádí, že „byla pověřena vlastníkem komunikace, Hlavním městem Prahou k 
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zajištění realizace Kverulantovy výzvy k nápravě“. Dále TSK Kverulantovi sdělila, že „požádá silniční správní úřad městské části 

Praha 5 o vydání rozhodnutí k odstranění či redukci počtu retardérů“. 

Kverulant se na podzim roku 2021 dotázal úřadů, jestli už bylo vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu o odstranění 

retardérů. Praha 5 sdělila, že nikoliv. TSK napsala, že sice ještě o vydání rozhodnutí nezažádala, ale „dělají na tom“, prý už 

dokonce vybrali zhotovitele projektové dokumentace a na vrh ještě přihodili slib, že když bude sluníčko svítit, tak k odstranění 

retardérů dojde už na jaře roku 2022. 

Retardéry prý zmizí až létě 2022 

Stavební odbor Prahy 5 Kverulantovi na jeho dotaz dne 20. prosince 2021 sdělil, že stavební povolení na odstranění či úpravu 

příčných prahů ještě vydáno nebylo a to proto, že o něj ještě nikdo nepožádal. Stejnou odpověď Kverulant dostal i 27. dubna 

2022. Důvodem je opět to, že o stavební povolení ještě nikdo nepožádal. 

A TSK Kverulantovi na počátku roku 2022 na dotaz, jak jsou se slibovaným odstraňováním daleko, odpověděla, že teprve 

vybrali zhotovitele projektové dokumentace. Signifikantní na tom je, že k uzavření smlouvy s projektantem došlo až pět dnů 

po tom, co Kverulant svůj dotaz položil. Kverulant je přesvědčen, že kdyby se o věc nezajímal, tak by se nestalo vůbec nic. 

Kverulant je také přesvědčen, že i místní šetření o kterém ho TSK informovala, nebylo provedeno těsně před vznesením 

dotazu, ale naopak několik dnů potom, a datum byl posunut do minulosti. Výsledkem místního šetření bylo zjištění, že se v 

místě zde skutečně „nachází 7 zpomalovacích prahů, u kterých byla doporučena úprava sklonu případně odstranění. 

Konkrétně bylo doporučeno práh č. 5 odstranit úplně a u zbývajících prahů upravit sklony případně prodloužit horní část 

zpomalovacích prahů.“ 

Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby se s kverulantskou usedavostí neptal zas a znovu, kdy konečně zmizí symbol 

papalášské arogance a tak mu 27. dubna 2022 TSK sdělila, že k odstranění tří ze sedmy prahů dojde červenci a srpnu 2022. 

Prý se na tom ujednali již v lednu 2022. 

Kverulant chce věřit, že „Dospivovy“ retardéry konečně zmizí, ale dokud se tak nestane, bude s kverulantskou úporností 

obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. 

Anketa 

Co si myslíte o počtu silničních retardérů v ČR? 

Je jich velmi málo, jejich počet je třeba zásadně zvýšit. 

1 024 (17 %) 

Je jich spíše málo, jejich počet je třeba spíše zvýšit. 

789 (13 %) 

Je jich přiměřeně, jejich počet je není třeba zvyšovat ani snižovat. 

1 007 (17 %) 

Je jich spíše hodně, jejich počet je třeba spíše snížit. 

943 (15 %) 

Je jich velmi mnoho, jejich počet je třeba zásadně snížit. 

2 322 (38 %) 

Nahrávání... 

Dospiva členem antikorupčního týmu 

A ještě jedna perlička na závěr. Marek Dospiva byl od počátku roku 2011 členem antikorupčního týmu Pražská protikorupční 

rada (Prapor). Tento tým poradců primátora Svobody měl svého času nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s 

rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných prostředků. 

foto ČTK 

Nicméně pan Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Výlet v srpnu 2011 na slunný řecký ostrov Korfu 

jej, největšího akcionáře investiční skupiny Penta, stál angažmá v Pražské protikorupční radě. Ovšem spíš než sama cesta na 

Korfu, kde Dospiva vlastní jinou velkovilu, svou roli v ukončení činnosti v této radě sehrálo její osazenstvo. Vedle starosty 

Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily zavítali i známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš 
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Hrdlička. Nicméně Dospiva o veřejné blaho usilovat nepřestal, a tak v roce 2017 podpořil třemi miliony korun novou 

politickou stranu Realisté Petra Robejška. Možná na to použil i peníze, které před tím získal prodejem vily na rohu ulice Na 

Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

Prosba o podporu 

Pokud i vám vadí, že vám retardéry ničí auto v zájmu nějakého papaláše, můžete Kverulanta podpořit, jakkoliv malým, za to 

však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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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 konstatuje, 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. Kverulant je hrdý, že svojí 

prací významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy realizuje každý rok. Pomozte 

Kverulantovi zastavovat expanzi rozežraného státu a podpořte jej alespoň symbolickým darem. 

Depositphoto 

Cena ročního úklidu jednoho metru čtverečního činila v letech 2017 až 2021 v průměru 205 korun. Nejdráže uklízel Opavský 

magistrát a to za 573 korun. Na druhém místě se umístil městský úřad Prahy 16 s 425 korunami. Objem peněz, které za úklid 

ročně tyto instituce utratily, nebyl velký. V případě Opavy to bylo 2,8 milionu a v Praze 16 to činilo 600 tisíc korun. Oba tyto 

úřady prováděly úklid prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Podezření na akceptaci vysoké ceny za úplatek od úklidové 

firmy se tak není na místě. Na třetím místě byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ten platil za úklid jednoho metru ročně 

399 korun. To však bylo méně než průměr za roky 2014, 2015 a 2016. Ten tehdy činil 417 korun. 

Průměrné ceny klesly 

V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 

170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 korun za rok a metr čtvereční. To byl pokles o 15 %. V letech 2017 až 

2021 ceny opět stoupaly, ale hladiny z roků 2009 až 2010 nedosáhly. Průměrná cena tehdy činila 205 korun za rok a metr 

čtvereční. 

Kverulant zaznamenal podobný vývoj i u celkové ceny úklidu na jednoho zaměstnance za rok. Za období 2011 až 2013 to bylo 

6 064 Kč. Za období 2014 až 2016 už jen 4 915 Kč. V letech 2017 až 2021 to bylo 6 311 korun. 

Jeden úředník na 32 metrů čtverečních 

Sledovaných 71 institucí zaměstnávalo v letech 2017 až 2021 téměř 50 000 úředníků na ploše 1,5 milionu metrů čtverečních. 

Jeden úředník měl k dispozici v průměru 32 metrů čtverečních. To je pokles proti letům 2014 až 2016. Tehdy 42 sledovaných 

institucí zaměstnalo přibližně 30 tisíc úředníků na ploše 1 milion metrů čtverečních. Na jednoho úředníka připadalo dosti 

velkorysých 35 metrů čtverečních. 

Výsledky za roky 2014 až 2016 

A nyní k výsledkům a k jednotlivým institucím, které jsou řazeny podle ceny úklidu sestupně: 

Ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost 

Bystrý čtenář si jistě povšiml, že ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) byly o dost vyšší, než je 

celostátní průměr. Tato vysoká cena byla dána především tím, že SÚJB dodávku této služby pro svoji centrálu v Praze na 

Senovážném náměstí nesoutěžil již od roku 1996. Kverulant s těmito výsledky tehdy seznámil předsedkyni SÚJB Danu 

Drábovou, a ta mu v roce 2017 slíbila sjednat nápravu: 

Na podzim 2018 bylo slíbené výběrové řízení dokončeno a přineslo úspory. V letech 2014 až 2016 úřad platil za úklid jednoho 

metru čtverečního 417 korun. V letech 2017 až 2021 to již bylo jen 399 korun. Zatímco roční průměrná cena úklidu na jednoho 

zaměstnance činila v letech 2014 až 2016 celkem 24 086, v letech 2017 až 2021 to bylo 20 299 korun. 

Brněnský magistrát 

Kverulant je hrdý, že svojí prací významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. K tomu, aby to tak bylo, jistě přispěla i 

kauza trojnásobně předraženého úklidu na Brněnském magistrátě v objemu 15 milionů korun ročně. Tato kauze měla v roce 

https://www.kverulant.org/article/prijemne-prekvapeni-uklid-ve-statni-sprave/
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2011 poměrně širokou publicitu a magistrát tehdy, pod vedením těžko zapomenutelného politika Romana Onderky, 

Kverulantovi vyhrožovala žalobou. 

Kverulant si v roce 2011 vyžádal informace o více než 40 budovách a údaje porovnal. Zjistil, že roční průměrná cena úklidu 

činila v letech 2009 a 2010 253 Kč za metr čtvereční. Přitom tržní roční průměrná cena úklidu velkých kancelářských prostor se 

tehdy pohybovala mezi 100 až 160 Kč. Velmi záleželo na požadované kvalitě a četnostech prováděných prací. Nejnižší 

akceptovatelná úroveň tehdy začínala již na 70 Kč za metr a rok. 

Smlouva, na jejímž základě magistrát zajišťoval úklid až do začátku roku 2013, platila od roku 1996. V roce 1996 se údajně 

konalo výběrové řízení, ale to už je dávno, a tak prý byly všechny doklady skartovány. 

Následně byla uzavřena smlouva s firmou Alena Weberová. Ta se stala hlavní a největší firmou provádějící úklid v budovách 

magistrátu až do konce roku 2012. Kverulant v roce 2011 zjistil, proč byl brněnský magistrát tolik let tak spokojen s 

trojnásobně předraženým úklidem. Spokojen byl především manžel paní Weberové, referent magistrátu pro správu budov 

Josef Weber. 

Kverulant tehdy vyzval brněnský magistrát, aby na úklid konečně vypsal výběrové řízení. To se stalo a od roku 2013 začala v 

Brně uklízet nová, třikrát levnější firma. Zatímco dříve stál úklid budov 15,3 milionů korun ročně, od roku 2013 to bylo už jen 

5,3 milionu korun. V letech 2017 až 2021 pak brněnští pořizovali roční úklid všech budov za 7,2 milionů korun. 

Reportér Jan Hloch natočil v roce 2011 pro Kverulanta o celé kauze rozhlasovou reportáž: 

Získat informace nebylo snadné 

Některé výmluvy institucí, proč informace nelze poskytnout, byly vskutku kuriozní. Zlínský magistrát například v roce 2022 

tvrdil, že neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních pět let a Městská část Praha 4 odmítla 

poskytnout informaci za kolik uklízí ve svých budovách proto, že prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 

Úřad Městské části Praha 4 Kverulantovi v roce 2022 sdělil, že na jeho žádost „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 4, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na 

pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. – „ Jaké byly celkové 

náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.“, o dpovědět odmítá. 

Odpovědět by prý bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod: „Právo na poskytnutí žadatelem požadovaných 

informací tak omezuje článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že každý má právo na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a také, že každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 

Zlínský magistrát Kverulanta dopisem z roku 2022 informoval, že na jeho žádost, kolik zaměstnanců pracuje v jednotlivých 

budovách úřadu odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: „Povinný subjekt (Magistrát města Zlína) však nedisponuje 

informací kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji 

není schopen dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.“ 

Technická správa komunikací (TSK) Kverulantovi dopisem sdělila, že na jeho žádost z roku 2022, kolik zaměstnanců pracuje v 

jednotlivých budovách úřadu odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: K dotazu č. 5) informaci neposkytujeme, neboť 

TSK nedisponuje evidencí počtu zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým budovám za požadované období. TSK není dle platné 

právní úpravy ani smluvních vztahů povinna takovou evidenci vést.“ 

Kuriozní na celé věci je i to, že TSK v té době čelila kritice za to, že se přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru 

města. Původně TSK, dceřiná společnost magistrátu, sídlila v budově, která patřila magistrátu. Lukrativní kanceláře byly ve 

zbrusu novém Centru Stromovka. Kritice se TSK bránila tím, že „Důvodem stěhování jsou nevyhovující a nedostatečné kapacity 

stávajících prostor.“ Nabízí se otázka, zda stěhování vůbec předcházela alespoň nějaká analýza, když TSK neví, kolik úředníků 

pro ni pracuje. 

Ve všech těchto případech se Kverulant proti neposkytnutí informací úspěšně odvolal. 

Informace nebyly zadarmo 

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady s poskytnutím informací, a tak musel 

Kverulant v roce 2011 za informace zaplatit celkem více než 37 tisíc korun a v roce 2013 téměř 44 tisíc korun. V roce 2017 stály 

Kverulanta poskytnuté informace již jen 16 730 Kč. Získat údaje za roky 2016 až 2021 stálo 21 tisíc korun, ale byl poptáván 

téměř dvojnásobek institucí. Celkem 71 oproti 42 úřadům. 

Prosba o podporu 

Pomozte nám i Vy bojovat s plýtváním ve státní správě. Jde i o vaše peníze. Staňte se pravidelným dárcem Kverulanta. 
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Autor: Vojtěch Razima 
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Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky velkorysým lidem můžeme pokračovat. 

Buďte jedním z nich a podarujte nás alespoň malým darem. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

I díky Kverulantovi už není úklid ve státní správě předražen. Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné 

správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě Zatýkání v kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 

proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi Už více než 10 let vystupujeme proti povinnosti přimíchávat biopaliva do 

benzínu I díky našim odhalením konečně skončil kardinál Duka Kverulant se významně zasloužil, aby stát poskytoval normy 

zdarma Odhalili jsme falešné respirátory, ČOI zakázala jejich prodej a jejich výrobce skončil v konkurzu Úspěšně se zasazujeme 

o to, aby skončily kšefty hasičských bossů Přistihli jsme několik poslanců a úředníků NKÚ na zbytečných a drahých cestách do 

exotických destinací za peníze daňových poplatníků Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci ČR a volal po změně 

legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. Vyhráli jsme soud za otevření Pražského hradu 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1275 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/podporte-kverulanta/
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ceny úklidu, Magistrát města Brna, Magistrát města Opavy, Obecně prospěšná společnost Kverulant.or, Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, úřad MČ Praha 16, úřady ústředních orgánů státní správy a samosprávných celků, Vojtěch Razima 

A jak drahý je úklid u vás? 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org zveřejnila výsledky svého mapování cen úklidu na celkem 71 úřadech 

ústředních orgánů státní správy a úřadech samosprávných celků. Kverulant zkontroloval ceny u téměř 750 budov za roky 2017 

až 2021 a s uspokojením konstatoval, že ani v jednom případě nenarazil na výrazně předražený úklid. 

Cena ročního úklidu jednoho metru čtverečního činila v letech 2017 až 2021 v průměru 205 korun. Podle Kverulanta.org tak 

nejdráže uklízel opavský magistrát, a to za 573 korun. Na druhém místě se umístil úřad Městské části Prahy 16 s 425 

korunami. Objem peněz, které za úklid ročně tyto instituce utratily, nebyl velký. V případě Opavy to bylo 2,8 milionu korun a v 

Praze 16 to činilo 600 tisíc korun. Oba tyto úřady prováděly úklid prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Podezření na 

akceptaci vysoké ceny za úplatek od úklidové firmy tak není na místě. Na třetím místě byl Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost. Ten platil za úklid jednoho metru ročně 399 korun. To však bylo méně než průměr za roky 2014, 2015 a 2016. Ten 

tehdy činil 417 korun. 

PRŮMĚRNÉ CENY KLESLY 

V letech 2009 a 2010 byla roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 

170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 korun za rok a metr čtvereční. To byl pokles o 15 %. V letech 2017 až 

2021 ceny opět stoupaly, ale hladiny z roků 2009 až 2010 nedosáhly. Průměrná cena tehdy činila 205 korun za rok a metr 

čtvereční. 

Kverulant zaznamenal podobný vývoj i u celkové ceny úklidu na jednoho zaměstnance za rok. Za období 2011 až 2013 to bylo 

6 064 Kč. Za období 2014 až 2016 už jen 4 915 Kč. V letech 2017 až 2021 to bylo 6 311 korun. 

Zde najdete tabulku průměrných cen úklidu za roky 2017 až 2021: prumery-cen-uklidu-ve-verejne-sprave-od-roku-2017-do-

roku-2021-800x1024.jpg (800×1024) (kverulant.org) 

JEDEN ÚŘEDNÍK NA 35 METRŮ ČTVEREČNÍCH 

Sledovaných 71 institucí zaměstnávalo v letech 2017 až 2021 téměř 50 000 úředníků na ploše 1,5 milionu metrů čtverečních. 

Jeden úředník měl k dispozici v průměru 32 metrů čtverečních. To je pokles proti letům 2014 až 2016. Tehdy 42 sledovaných 

institucí zaměstnalo přibližně 30 tisíc úředníků na ploše 1 milion metrů čtverečních. Na jednoho úředníka připadalo dosti 

velkorysých 35 metrů čtverečních. 

CENY ÚKLIDU NA STÁTNÍM ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Bystrý čtenář si jistě povšiml, že ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) byly o dost vyšší, než je 

celostátní průměr. Tato vysoká cena byla dána především tím, že SÚJB dodávku této služby pro svoji centrálu v Praze na 

Senovážném náměstí nesoutěžil již od roku 1996. Kverulant s těmito výsledky tehdy seznámil předsedkyni SÚJB Danu 

Drábovou, a ta mu v roce 2017 slíbila sjednat nápravu. 

Na podzim 2018 bylo slíbené výběrové řízení dokončeno a přineslo úspory. V letech 2014 až 2016 úřad platil za úklid jednoho 

metru čtverečního 417 korun. V letech 2017 až 2021 to již bylo jen 399 korun. Zatímco roční průměrná cena úklidu na jednoho 

zaměstnance činila v letech 2014 až 2016 celkem 24 086, v letech 2017 až 2021 to bylo 20 299 korun. 

BRNĚNSKÝ MAGISTRÁT 

https://moderniobec.cz/a-jak-drahy-je-uklid-u-vas/
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Kverulant je hrdý, že svojí prací významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. K tomu, aby to tak bylo, jistě přispěla i 

někdejší kauza trojnásobně předraženého úklidu na brněnském magistrátě v objemu 15 milionů korun ročně. Tato kauze měla 

v roce 2011 poměrně širokou publicitu a magistrát města v čele s tehdejším primátorem Romanem Onderkou Kverulantovi 

dokonce vyhrožoval žalobou. 

Kverulant si v roce 2011 vyžádal informace o více než 40 budovách a údaje porovnal. Zjistil, že roční průměrná cena úklidu 

činila v letech 2009 a 2010 asi 253 Kč za metr čtvereční. Přitom tržní roční průměrná cena úklidu velkých kancelářských prostor 

se tehdy pohybovala mezi 100 až 160 Kč. Velmi záleželo na požadované kvalitě a četnosti prováděných prací. Nejnižší 

akceptovatelná úroveň tehdy začínala již na 70 Kč za metr a rok. 

Následně byla uzavřena smlouva s firmou Alena Weberová. Ta se stala hlavní a největší firmou provádějící úklid v budovách 

magistrátu až do konce roku 2012. Kverulant v roce 2011 zjistil, proč byl brněnský magistrát tolik let tak spokojen s 

trojnásobně předraženým úklidem. Spokojen byl především manžel paní Weberové, referent magistrátu pro správu budov 

Josef Weber. 

Kverulant tehdy vyzval brněnský magistrát, aby na úklid konečně vypsal výběrové řízení. To se stalo a od roku 2013 začala v 

Brně uklízet nová, třikrát levnější firma. Zatímco dříve stál úklid budov 15,3 milionu korun ročně, od roku 2013 to bylo už jen 

5,3 milionu korun. V letech 2017 až 2021 pak brněnští pořizovali roční úklid všech budov za 7,2 milionu korun.* 

ZA TÝM KVERULANT.ORG VOJTĚCH RAZIMA 

Ilustrační foto: Shutterstock 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 

Komentář * 

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře. 

The form was sent successfully. 

An error occured. 

Autor: Ivan Ryšavý 
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255. Jak Kverulant pomohl vyhodit odsouzeného politika Březinu z 

ministerstva 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 21. 7. 2022, 14:41 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/jak-kverulant-pomohl-vyhodit-odsouzeneho-politika-brezinu-z-

ministerstva/ 

Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda 

dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně školství Kateřiny 

Valachové. Kverulant.org proti tomu vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 dosáhl Březinova odchodu z 

ministerstva. Oceňte Kverulantův úspěch a finančně ho podpořte ve vytrvalém boji za lepší správu veřejných záležitostí. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Kverulantův blacklist je toho důkazem. Tento seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v Kverulantových 

kauzách a kteří podle Kverulanta nejsou těmi nejlepšími z nás. Jeden z politiků z tohoto seznamu však má výjimečné 

postavení. Tímto politikem je Karel Březina, který byl jako jeden z mála pravomocně odsouzen v souvislosti s působením ve 

veřejné správě. 

Pravomocné odsouzení z roku 2014 

Pražský městský soud 29. října 2014 uložil Březinovi roční podmíněný trest s patnáctiměsíční zkušební dobou. Podle 

pravomocného rozsudku pobíral Březina od března 2007 do srpna 2011 plat v pražském dopravním podniku neoprávněně, 

protože funkci předsedy dozorčí rady vykonávat nesměl. Působil totiž také v dozorčí radě firmy Porcela Plus, na jejíž majetek 

byl uvalen konkurz. Podle soudu Březina zamlčel valné hromadě dopravního podniku okolnosti, které tvořily zákonnou 

překážku jeho členství v dozorčí radě. Jakožto člen několika politiky obsazovaných dozorčích rad přitom byl v těchto 

záležitostech dostatečně zběhlý. A aby nebyl, když před soudem v obdobné kauze nestál poprvé! 

Soud s Březinou v roce 2011 a osvobození zkorumpovaným soudcem 

Už v roce 2011 byl Březina souzen a hrozily mu až dva roky vězení za to, že zatajil svoje angažmá ve dvou zkrachovalých 

firmách a nechal se pak zvolit do dozorčí rady další společnosti, což se podle zákona nesmí. Jeho případ tehdy dostal na stůl 

soudce z Prahy 2 Ondřej Havlín. Ten ho však obžaloby během pár stání překvapivě zcela zprostil. 

Okresní soud v Teplicích rozhodoval 18. října 2018 o podmíněném propuštění bývalého soudce Ondřeje Havlína, který byl 

odsouzen za korupci k pěti letům a třem měsícům vězení a o propuštění pořádal po odpykání poloviny trestu. Foto ČTK 

Rok po tom, co Havlín Březinu osvobodil, začala soudce kvůli podezření, že bere úplatky za ohýbání některých svých případů, 

odposlouchávat a monitorovat policie. A ta vedle řady důkazů o Havlínově korupci při řešení kauz dopravních nehod a řízení v 

opilosti, za niž byl v roce 2015 odsouzen na 6,5 roku do vězení, zaznamenala i soudcovo vyprávění, kterak to vlastně bylo s 

Březinovým zprošťujícím rozsudkem. Havlín si s Březinou údajně sedl do auta a řekl mu, jak to u soudu s ním bude probíhat. 

Udělám to a to a to, vyprávěl Havlín. Kouzelné „to“ bylo, že ho zprostí viny, protože Březina uvěřil pochybnému právnímu 

posudku, že účast ve zkrachovalých firmách vlastně není na překážku pro další funkce v jiné společnosti, a že tedy jednal 

neúmyslně. Havlín se také pochlubil, že jeho rozsudek byl tak dobře udělaný, že s tím nehnul ani odvolací soud. Politik, který 

byl tehdy náměstkem pražského primátora, mu měl podle soudcova povídání v jednu chvíli nabízet za zprošťující rozsudek 

údajně i peníze, ty ale soudce nechtěl. Podle jeho zachyceného vyprávění byla zajímavější nabídka, že až sociální demokraté 

vyhrají volby, Březina dostane funkci a pomůže mu dostat se zpátky do diplomacie, v níž Havlín působil v devadesátých letech 

a do níž se toužil vrátit. 

Odsouzený Březina poradce na ministerstvu školství 

Na konci července 2016 na veřejnost prosákla informace, že Březina se má stát novým externím poradcem ministryně školství 

Kateřiny Valachové (ČSSD), kde bude mít na starost komunikaci s regiony a sport. Na konci srpna se ukázalo, že tato 

https://www.kverulant.org/cases/jak-kverulant-pomohl-vyhodit-odsouzeneho-politika-brezinu-z-ministerstva/
https://www.kverulant.org/cases/jak-kverulant-pomohl-vyhodit-odsouzeneho-politika-brezinu-z-ministerstva/
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informace nebyla přesná. Březina jako poradce ministryně pro oblast kontaktů s regiony nastoupil již 1. července. Dle jeho slov 

k tomu má dobré předpoklady: „Mám určité zkušenosti už tím, že dlouho působím v největším regionu, v Praze.“ 

Zákon vyžaduje trestní bezúhonnost 

Zákon 234/2014 Sb., o státní službě, se sice nevztahuje na poradce člena vlády, ale po ostatních uchazečích o práci na 

ministerstvu požaduje v § 25 odst. 1 písm. d) trestní bezúhonnost. Podle zákona se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud 

odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Je evidentní, že Karel Březina 

nesplňoval definici bezúhonnosti, a tak by podle zákona o státní službě mohl být na ministerstvu zaměstnán pouze jako 

pracovník, který vykonává pomocné, servisní nebo manuální práce. Pravomocně odsouzený Březina by nemohl ani učit. Podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, může být pedagogickým pracovníkem jen ten, kdo je bezúhonný. 

Bezúhonnost se prokazuje před vznikem pracovněprávního vztahu předložením výpisu z evidence rejstříku trestů. Výpis nesmí 

být starší než 3 měsíce. 

Video Dvanáct statečných 

ČSSD v roce 2010 zveřejnila propagační video Magnificent 12; Dvanáct statečných. Spot je natočený v angličtině s českými 

titulky a tváří se jako reklama na nový film. Hned na začátku klipu se divák seznámí s padouchy, proti kterým hodlá ČSSD 

statečně bojovat. Vizuálně poměrně odpudivý člověk kouří v hotelovém baru doutníky, pije whisky a nechává se oblažovat 

třemi spoře oděnými dívkami. Kdyby typově tak moc nepřipomínal právě Karla Březinu, kterého ministryně Valachová vzala na 

ministerstvo, bylo by vše v pořádku. 

Kverulant se také zeptal bývalého politického vězně a glosátora Jiřího Stránského, co si o tom myslí. Jiří Stránský v rozhovoru 

pro Kverulanta na adresu Karla Březiny řekl: „42 let komunismu odnaučilo lidi této země studu a přesvědčilo je, že není rozdíl 

mezi špatným a dobrým svědomím.“ 

Kampaň za odstoupení Březiny 

Kverulant byl přesvědčen, že pokud ministryni radí zločinec odsouzený za podvod v dopravním podniku, je to arogantní 

výsměch veřejnosti, a proto odeslal 1. srpna 2016 dopis ministryni Valachové. Protože Kverulant tehdy ještě nevěděl, že 

Březina již na ministerstvo nastoupil, vyzval v dopise paní ministryni, aby se znovu zamyslela nad tím, jaký vzkaz tím vysílá 

veřejnosti, a vybrala si za poradce někoho bez kriminální minulosti. Jen málokoho asi překvapí, že ministryně Valachová 

Kverulantovi neodpověděla v obvyklé lhůtě třiceti dnů. Proto Kverulant reakci ministryně Valachové na začátku září 2016 

urgoval. Opět marně. 

Ani server iROZHLAS.cz nebyl v komunikaci s ministerstvem školství příliš úspěšný. V dubnu 2017 podal na ministerstvo 

žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Redakce žádala o kopie veškerých dohod o pracovní činnosti, 

respektive veškerých smluvních vztahů uzavřených s Březinou a také kopie všech výstupů, které Březina v rámci svého 

poradenství pro ministerstvo odevzdal. Ke konci měsíce dorazila dvoustránková odpověď. V té úřad nezaslal ani kopie 

pracovních dohod, které s Březinou uzavřel, ale ani jediný výstup, kterým by vlivný člen sociální demokracie poskytoval úřadu 

ministryně Kateřiny Valachové poradenství. „Co se týče předmětu výkonu práce, poradenská činnost byla prováděna formou 

ústních oponentur a konzultací,“ napsala v odpovědi Martina Postupová, ředitelka odboru právního a správního. Nicméně 

redakci se podařilo zjistit, že za to od úřadu inkasoval 212 tisíc korun. 

Vyhazov Březiny z ministerstva 

Na počátku května 2017 byl Karel Březina zadržen policií v souvislosti s dotačními programy ministerstva školství v oblasti 

podpory sportu. V rukou policie skončil nejen Březina, ale i šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta a šéf České unie sportu 

Miroslav Jansta. Policisté obvinili tři lidi a jednu firmu v souvislosti s dotačními programy ministerstva školství v oblasti 

podpory sportu. Stíhání se týkalo trestných činů zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení 

povinnosti při správě cizího majetku. 

V této velké dotační kauze byl nakonec Březina pouze svědkem. Svědkem, který však odmítl vypovídat s odkazem na to, že by 

si mohl způsobit trestní stíhání. 

Kverulant v květnu 2017 opět vyzval ministryni školství, aby Březinu z funkce externího poradce pro komunikaci s regiony a 

sport odvolala. Tentokrát byl Kverulant konečně úspěšný a koncem května 2017 dosáhl Březinova odchodu z ministerstva: 

Březina znovu před soudem v roce 2022 

Březina byl znovu obžalován v červnu 2022. Šlo o případ z roku 2019, v němž se vyšetřovalo rozdělování sportovních dotací 

na pražském magistrátu. Mezi obžalovanými byl nejen Karel Březina, ale i bývalý předseda magistrátního výboru pro sport a 

volný čas Antonín Lébl. Na lavici obžalovaných zamířila také bývalá vedoucí magistrátního odboru sportu Soňa Fáberová. 
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Obžaloba se týkala rovněž pražských zastupitelů Jana Wolfa, Miloše Růžičky (oba za Spojené síly pro Prahu) a Stanislava 

Nekolného z hnutí ANO. 

Test demokracie 

Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu 

nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost 

odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici mohou dovolit opravdu hodně. Proto 

také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. 

Prosba o podporu 

Kverulant prosí o podporu ve svém boji za lepší správu věcí veřejných. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem a věnujte mu 

jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. I vy tak můžete bojovat proti věrolomným politikům. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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256. Příživník na koronavirové krizi i na Ukrajinské válce 
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V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Prodával je Aaron Günsberger. 

Tentýž člověk prodává údajně neprůstřelné vesty, přestože i prokazatelně věděl, že jsou nebezpečné a nevyhověly certifikaci. 

Kverulant je přesvědčen, že hlavní motivací Günsbergera byly peníze, a proto na dotyčného podal trestní oznámení pro 

podvod a Günsbergerovy aktivity nahlásil České obchodní inspekci. Policie již začala vyšetřovat. Česká obchodní inspekce se 

však Kverulantovi ani po třech měsících neozvala, a tak jí nyní zaslal dotaz dle zákona s cílem zjistit, jak jsou daleko oni. 

Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a ukrajinské tragédii alespoň symbolickým darem. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Prodávané respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními 

obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 prodej těchto respirátorů zakázala. Firma 

TEX-TECH Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a 

svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. 

Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát 

svým závazkům a v prosinci 2021 skončil v konkurzu. Podrobnosti naleznete v kauze Jak díky Kverulantovi ČOI zakázala prodej 

fejkových respirátorů a jak jejich výrobce skončil v konkurzu. 

Foto: Kverulant.org 

Fejkový expert 

Aaron Günsberger opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena 

těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové 

dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však 

bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A 

konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s 

falešnou certifikací. Dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají. 

Hochštaplerství Aarona Günsbergera také dobře ilustruje skutečnost, vlastně žádný Aaron není, jeho občanské jméno je Jan. 

Fejkové neprůstřelné vesty 

Se začátkem války na Ukrajině se Aaron Günsberger vrhl do prodeje ochranných vest. Ve středoevropském regionu je jich nyní 

málo a poptávka po nich je značná. Günsberger tvrdí, že jeho výrobky odolají střelbě takových zbraní, jako je útočná puška 

kalašnikov. Není to pravda. 

Günsberger se na sociálních sítích prezentoval jako někdo, kdo nezištně pomáhá lidem v koronavirové krizi s výběrem toho 

správného respirátoru. Teď se prezentuje jako ten, kdo svými vestami nezištně pomáhá Ukrajině. Prý jich tam dodal již 5000. 

Přitom je ovšem komerčně prodává. Na e-shopu jeho firmy Star of Davidson byly nabízeny za 14 tisíc korun za kus. 

Pojďme se na tyto vesty podívat podrobněji. To, co má zastavit projektil vypálený z kalašnikova, je plech z otěruvzdorné oceli 

Hardox. To je krajině nebezpečné řešení, nepoužívá jej žádný výrobce a dobře ví proč. Hlavním důvodem je to, že takový plech 

střelu často nezastaví a ta se odrazí či roztříští a může zabít jak majitele, tak někoho poblíž. Do neprůstřelných vest se proto 

používá kompozit či, ještě lépe, kompozit s keramikou. Dojem, že je ve vestě právě takový panel, se Günsberger snažil vyvolat 

tím, že u vesty publikoval návod na použití keramicko-aramidového panelu. 

Günsberger svoje vesty na e-shopu nejprve označoval jako balistické, později to změnil na taktické. Využívá tak toho, že 

naprostá většina veřejnosti v tom nevidí velký rozdíl. Přitom za taktickou vestu se označuje vesta s mnoha kapsami. Více již v 

reportáži Kristiny Cirokové ze Seznam Zprávy. 

https://www.kverulant.org/article/prizivnik-na-koronavirove-krizi-i-na-ukrajinske-valce-3/


  

Přehled zpráv  664 

Trestný čin podvod 

Trestný čin podvod je v trestním zákoně definován v § 209: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Není tedy rozhodné, zda pachatel 

někoho aktivně uvede v omyl, nebo jen zneužije toho, že je někdo na omylu. Proto ani věty, které Günsberger uvádí na svém 

e-shopu „Nejsme registrovaným prodejcem bezpečnostního materiálu využitelného k obranným a bezpečnostním účelům dle 

zákona č.229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Prohlašujeme, že se nejedná o bezpečnostní materiál ani 

osobní ochranný prostředek“ jej nikterak nevyviňují. Spíš dokazují to, že Günsberger dobře ví, že prodává fejkové neprůstřelné 

vesty. A ne dosti na tom, věděl i to, že prodává fejkové respirátory. Nejen, že mu to ředitel Kverulanta Vojtěch Razima říkal, 

on se k tomu přiznal i v telefonickém rozhovoru se svým známým. Nahrávku tohoto rozhovoru zachytil Günsbergerův 

ukrajinský zákazník, když si od něj kupoval „neprůstřelnou“ vestu, a je také součástí výše publikované reportáže od Kristiny 

Cirokové. 

Neznámý muž: „Pokud by jsi řešil certifikaci na balistiku, tak ocelové pláty nikdy nebudou certifikované jako balistická 

ochrana.“ 

Günsberger: „Jako čtyřka.“ 

Neznámý muž: „Ne jako čtyřka. Nebudou certifikované nikdy jako balistická ochrana. Nikdy to neprojde zkušebnou. A to z 

toho důvodu, že balistická ochrana má pohlcovat tu střelu, a nikoliv odrážet.“ 

Günsberger: „Já vím.“ 

Neznámý muž: „Takže nikdy nejsi schopný certifikovat ocelovou desku, ať je upravená jakkoli.“ 

Günsberger: „Akorát, že teďka jsme ve válce, a ne na úřadě, víš? No nic, já tady někoho mám. Jenom prostě jsem to… To je 

jako já a respirátory, víš. Já jsem zachránil milio… ne jako tisícům lidem život a tu certifikaci, kdybych dělal, kámo, tak ti 

soudruzi, to trvá dva roky.“ 

Z výše uvedených důvodů Kverulant na Günsbergera podal počátkem dubna 2022 trestní oznámení pro podezření ze 

spáchání trestného činu podvodu, a to jak při prodeji respirátorů, tak při prodeji „neprůstřelných“ vest. Svoje trestní oznámení 

dal na vědomí i České obchodní inspekci. Policie Kverulantovi obratem sdělila, že věc rozdělila na kauzu respirátorů a na 

kauzu vest a že každou z nich šetří jiná složka. 

Česká obchodní inspekce se Kverulantovi ani po třech měsících neozvala, a tak jí v polovině července 2022 zaslal dotaz dle 

zákona s cílem zjistit, jak jsou daleko oni. 

Příživník Günsberger se trestního oznámení polekal a „neprůstřelné“ vesty za 14 000 korun ze svého webu stáhl. V květnu 

2022 už prodával jen jakési nepraktické, předražené batůžky, které označil jako „nosiče plátů“ za 2 900 korun. 

Další lži Aarona Günsberga 

V reakci na Kverulantova zjištění si Aaron Günsberger pokusil zajistit pozitivní publicitu médií. A to se mu částečně podařilo. 

Jeho výrobku se zastal „zpravodajský“ portál PrahaIN.cz. Právě zde se 10. května 2022 objevil článek, který tvrdí, že 

Günsbergovy vesty prošly testem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. 

Toto tvrzení je jen další lží Aarona Günsbergera. Jak Kverulant zjistil, tak Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva pro 

Günsbergera nikdy žádnou zkoušku neprováděl. 

Kverulant o svých zjištěních informoval redakci PrahaIN a chce věřit, že o celé problematice napíší článek nový, pravdivý a 

svým čtenářům se omluví. Kverulantova víra však není příliš pevná. Projekt PrahaIN vznikl devět měsíců před komunálními 

volbami a je vedený ředitelem Parlamentních listů. Navíc jde o podnik spoluvlastněný společností BigBoard, která v ČR vlastní 

většinu billboardů, proti nimž Kverulant úspěšně vystupuje již od svého založení v roce 2009. 

Prosba o podporu 

Oceňte Kverulantův boj proti parazitům a začněte jej podporovat jakkoliv malým, zato pravidelným příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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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 v létě 2022 konečně podařilo. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu 

zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem. 

Foto: Eduardo Davad / Pixabay 

Soutěž za 11 miliard 

Poprvé v historii začíná Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. Kraj nyní vypsal celkem osm soutěží 

na provoz autobusových dopravců. Jde o první balík tendrů na desetileté smlouvy, které mají platit od prosince 2024. Termín 

podání nabídek je na konci září, vítěz by tak měl mít dostatek času se na nové smlouvy připravit. Odhadovaná hodnota osmi 

soutěží je 6,8 miliardy korun, největší zakázkou bude provoz na Rakovnicku s odhadovanou cenou 1,67 miliardy korun. 

Smlouvy budou brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Se započítáním tržeb je hodnota zakázek přes 11 miliard korun, jde o 

220 milionů linkových kilometrů. 

Kraj plánuje postupně vypsat soutěže ve čtyřech vlnách, ve kterých se bude soutěžit vždy osm až deset oblastí. Celý kraj je 

rozdělen na 44 oblastí. Rozdělení na menší části má umožnit, aby se do zakázek mohli hlásit i menší dopravci. Rozdělením na 

menší oblasti je i kraj méně vydíratelný v případě, že se jeden dominantní dopravce rozhodne vyhrožovat ukončením smluv. 

Středočeský kraj je v autobusové dopravě největším objednatelem v zemi, celková hodnota zakázek je odhadována na zhruba 

20 miliard korun. Kraj dosud ročně dával na autobusy 1,45 miliardy korun. 

Soutěžit se bude jen podle ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným 

standardem kvality PID. 

Kverulant považuje vypsání soutěže za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

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 

https://www.kverulant.org/cases/stredocesky-kraj-misto-vypsani-souteze-na-dopravce-jen-zdrazuje-jizdne/
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mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství: 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Foto: ČTK 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014: 

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější 

dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr: 

Nejdražší dopravce „potřeboval “ 31,79 Kč za kilometr: 

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a nikoli jedna „hopsa 

hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

Foto: Kverulant 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. 

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve 

Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Foto: ČTK 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 
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Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 

dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 

Povinnost uspořádat soutěž 

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. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Fotokoláž: Kverulant 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil. 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 
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Rozhovor s expertem 

Více o dopravní obslužnosti naleznete v rozhovoru z října 2021, který s dopravním expertem Janem Sůrou vedl Vojtěch 

Razima, ředitel Kverulanta. 

Prosba o laskavou podporu 

Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org slaví třinácté výročí vzniku 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu obecně prospěšná organizace 

Kverulant.org, která se do takových kauz s úspěchem systematicky pouští. Právě dnes uběhlo třináct let, co s tím 23. července 

2009 začala. Oceňte Kverulantovu vytrvalou a náročnou práci alespoň malým darem. 

Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. V mnoha případech úspěšně: 

Odhalili jsme, že kardinál Duka tuneluje majetek církve Úspěšně jsme protestovali proti Babišově zvýšení povinnosti 

přimíchávat biopaliva do benzínu I díky nám začal platil zákon o skutečných majitelích, který má potenciál konečně zastavit 

agrofertizaci ČR Vyhráli jsme soud za otevření Pražského hradu Soud nám dal zapravdu: stát měl zprávu OLAF o Čapím hnízdě 

poskytnut veřejnosti bezodkladně Nelegální LED billboard nad Nuselským mostem byl i díky nám konečně odstraněn Odhalili 

jsme falešné respirátory Díky nám stát konečně poskytuje normy zdarma Odhalili jsme nákup dva roky starého pohřební vozu 

za cenu nového a podali jsme trestní oznámení Za další nevýhodné smlouvy o billboardech jsme na Praha 7 podali trestnímu 

oznámení Iniciovali jsme správní řízení s předsedkyní ČTÚ za nezákonný konflikt zájmů Odhalili jsme problematické 

financování Pionýra z veřejných prostředků a usilujeme o nápravu Odhalili jsem vyvádění peněz z pražského Dopravního 

podniku a usilujeme o jeho zastavení Zastavili jsme nákup předražených vysílaček pro celníky Spustili jsme kampaň proti 

vizuálnímu smogu v Praze a odstranili několik LED billboardů V roce 2019 jsme zastavili jsme tunel na Praze 15 Detailně jsme 

zmapovali, jak úředníci neplatí za chyby, které způsobili, a vyzvali jsme je k nápravě Odhalili jsme největší tunel v dějinách 

českého IT a bojujeme za jeho zastavení V roce 2019 šarlatáni z AKTIPU, kteří radili „vykadit rakovinu“, i díky nám oznámili 

konec Díky nám nastal konec nejen dálničních billboardů V roce 2018 jsme vyhráli soud o zveřejnění zprávy OLAF o Čapím 

hnízdě V kauze Úklid ve státní správě jsme dokázali snížit průměrnou cenu úklidu V roce 2017 jsme vyhráli soudní spor s 

developerem EKOSPOL, který po nás chtěl deset milionů korun Zasadili jsme se o vyhazov odsouzeného politika Březiny z 

ministerstva Zastavili jsme 100milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy Snížili jsme plýtvání při nákupech 

počítačů ve státní správě V roce 2013 jsme odhalili nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání V roce 2010 jsme 

uveřejnili první seznam špatných pumpařů a zlepšili tak kvalitu benzinu a nafty 

Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a děláme to již třináct let. A budeme to dělat dál. Budeme dál obtěžovat 

politiky, papaláše, tuneláře, korupčníky, orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Slovo kverulant se do mnoha 

evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, 

neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku a proto si 

zaslouží vaši pravidelnou podporu 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-org-slavi-jedenacte-vyroci-vzniku-2/
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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 nyní konečně podařilo. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat 

věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem. 

Foto: Eduardo Davad / Pixabay 

Soutěž za 11 miliard 

Poprvé v historii začíná Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. Kraj nyní vypsal celkem osm soutěží 

na provoz autobusových dopravců. Jde o první balík tendrů na desetileté smlouvy, které mají platit od prosince 2024. Termín 

podání nabídek je na konci září, vítěz by tak měl mít dostatek času se na nové smlouvy připravit. Odhadovaná hodnota osmi 

soutěží je 6,8 miliardy korun, největší zakázkou bude provoz na Rakovnicku s odhadovanou cenou 1,67 miliardy korun. 

Smlouvy budou brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Se započítáním tržeb je hodnota zakázek přes 11 miliard korun, jde o 

220 milionů linkových kilometrů. 

Kraj plánuje postupně vypsat soutěže ve čtyřech vlnách, ve kterých se bude soutěžit vždy osm až deset oblastí. Celý kraj je 

rozdělen na 44 oblastí. Rozdělení na menší části má umožnit, aby se do zakázek mohli hlásit i menší dopravci. Rozdělením na 

menší oblasti je i kraj méně vydíratelný v případě, že se jeden dominantní dopravce rozhodne vyhrožovat ukončením smluv. 

Středočeský kraj je v autobusové dopravě největším objednatelem v zemi, celková hodnota zakázek je odhadována na zhruba 

20 miliard korun. Kraj dosud ročně dával na autobusy 1,45 miliardy korun. 

Soutěžit se bude jen podle ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným 

standardem kvality PID. 

Kverulant považuje vypsání soutěže za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

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 

https://www.kverulant.org/article/stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
https://www.kverulant.org/article/stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
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mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství: 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Foto: ČTK 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014: 

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější 

dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr: 

Nejdražší dopravce „potřeboval “ 31,79 Kč za kilometr: 

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a nikoli jedna „hopsa 

hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

Foto: Kverulant 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. 

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve 

Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Foto: ČTK 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 
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Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 

dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 

Povinnost uspořádat soutěž 

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. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Fotokoláž: Kverulant 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil. 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 



  

Přehled zpráv  673 

Rozhovor s expertem 

Více o dopravní obslužnosti naleznete v rozhovoru z října 2021, který s dopravním expertem Janem Sůrou vedl Vojtěch 

Razima, ředitel Kverulanta. 

Prosba o laskavou podporu 

Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Politici z Magistrátu tvrdí, že modré zóny jsou v Praze proto, aby měli místní kde parkovat a že peníze používají ve prospěch 

motoristů. Politici však často lžou a občas i kradou. Proto se Kverulant nedávno podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím zeptal magistrátu, kolik na parkovném vybral za jednotlivé roky a kolik peněz zůstalo za nehty provozovatelům 

parkovacích automatů a kolik hochům z MPLA s.r.o., kteří pro magistrát vybírají peníze prostřednictvím mobilní aplikace. Nyní 

Kverulantovi přišla odpověď. Magistrát prý neví, kolik těmto firmám zaplatil. Kverulant se s tím odmítá smířit a podává proti 

zatajování důležitých informací stížnost. Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba důsledně kontrolovat, podpořte Kverulanta 

alespoň symbolickým darem. 

Praha pokrývá placenými parkovacími zónami nejméně 30% svého území. Pro srovnání ve Vídni je to 20%. V Berlíně, v 

Budapešti, Varšavě a Mnichově je to jen 10%. I proto Praha na parkovném vybírá téměř miliardu korun ročně. Celková výše 

příjmů za rok 2021 činila 918 milionů korun, z toho prostřednictvím mobilní aplikace 301 milionů korun. Do parkovacích 

automatů řidiči nasypali 267 milionů a prodej rezidentních karet vynesl 350 milionů. 

Kverulant nedávno zaslal magistrátu žádost o poskytnutí informací s cílem zjistit jaká byla odměna pro majitele parkovacích 

automatů a provozovatele mobilní aplikace prostřednictvím které se parkovné platí. Kverulant žádal i o kopie předmětných 

smluv. Kverulanta samozřejmě zajímalo i to, jak magistrát tyto firmy vybral. Magistrát mu nyní odpověděl, že se „požadované 

informace nevztahují k působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, a proto se žádost odkládá. Požadované informace se týkají věcné 

působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., která je správcem zón placeného stání na území hl. m. Prahy. 

Magistrát hl. m. Prahy tyto informace nesleduje.“ Kverulant se s tímto nezákonným postupem odmítá smířit a podává proti 

zatajování důležitých informací stížnost. Z opatrnosti však také zasílá i dotaz na Technickou zprávu komunikací. 

Až Kverulant požadované informace konečně dostane, pečlivě je vyhodnotí a své závěry uveřejní na svých stránkách a 

prostřednictvím newsletteru. Pokud tuto zprávu nechcete propásnout napište si o ni! Buďte informováni o Kverulantově boji 

proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/praha-vybere-na-modrych-zonach-rocne-temer-miliardu-korun/
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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, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný 

bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. Pokud si myslíte, že Pražský 

hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile podpořte Kverulantův boj za otevření 

alespoň malým darem. 

foto ČTK 

Kverulantovo dílčí vítězství 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. 

Kverulant se v červenci 2022 zeptal Policie v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení 

bezpečnosti. Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky: 

V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, 

kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? 

Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za 

jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici. 

Po několika dnech přišla od Police odpověď. Uvnitř Pražského hradu se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident. 

Dále Policie prý neví v kolika případech zabránila vstupu do Hradu protože o tom nevede žádnou statistiku, ale přitom prý 

„vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně“, ale žádné písemné vyhodnocení prý neexistuje. A 

konečně Policie tvrdí, že šest let plošných kontrol na Hradě prý nestálo daňového poplatníka ani korunu navíc. Vše se prý děje 

v rámci běžného výkonu služby. 

To, že se v areálu Pražského hradu neodehrál od roku 2016 jediný bezpečností incident je podle Policie díky plošným 

kontrolám. Kverulant si to nemyslí a je přesvědčen, že je to neexistencí teroristické hrozby. Tomu svědčí i skutečnost, že ani 

před Hradem na Hradčanském náměstí, kde se vinou plošných kontrol vznikaly opravdu velké fronty, nebyl zaznamenán 

žádný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Prosba o podporu 

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň 

jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zrusme-plosne-kontroly-na-prazskem-hrade-se-od-roku-2016-neodehral-jediny-bezpecnostni-incident/
https://www.kverulant.org/article/zrusme-plosne-kontroly-na-prazskem-hrade-se-od-roku-2016-neodehral-jediny-bezpecnostni-incident/
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Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal 

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 nyní konečně podařilo. 

Autor: Jan Žižka 

https://outsidermedia.cz/2022/07/27/


  

Přehled zpráv  677 

263. Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil 

vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně 

vypsal 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 27. 7. 2022, 19:00 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Články 

Dosah: 1 405 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6417.12 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://outsidermedia.cz/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-

dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/ 

Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal 

3 

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 nyní konečně podařilo. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat 

věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem. 

Soutěž za 11 miliard 

Poprvé v historii začíná Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. Kraj nyní vypsal celkem osm soutěží 

na provoz autobusových dopravců. Jde o první balík tendrů na desetileté smlouvy, které mají platit od prosince 2024. Termín 

podání nabídek je na konci září, vítěz by tak měl mít dostatek času se na nové smlouvy připravit. Odhadovaná hodnota osmi 

soutěží je 6,8 miliardy korun, největší zakázkou bude provoz na Rakovnicku s odhadovanou cenou 1,67 miliardy korun. 

Smlouvy budou brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Se započítáním tržeb je hodnota zakázek přes 11 miliard korun, jde o 

220 milionů linkových kilometrů. 

Kraj plánuje postupně vypsat soutěže ve čtyřech vlnách, ve kterých se bude soutěžit vždy osm až deset oblastí. Celý kraj je 

rozdělen na 44 oblastí. Rozdělení na menší části má umožnit, aby se do zakázek mohli hlásit i menší dopravci. Rozdělením na 

menší oblasti je i kraj méně vydíratelný v případě, že se jeden dominantní dopravce rozhodne vyhrožovat ukončením smluv. 

Středočeský kraj je v autobusové dopravě největším objednatelem v zemi, celková hodnota zakázek je odhadována na zhruba 

20 miliard korun. Kraj dosud ročně dával na autobusy 1,45 miliardy korun. 

Soutěžit se bude jen podle ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným 

standardem kvality PID. 

Kverulant považuje vypsání soutěže za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
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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 lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství. 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014. A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách 

opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr. Nejdražší dopravce „potřeboval “ 

31,79 Kč za kilometr. Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a 

nikoli jedna „hopsa hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že 

pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 
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dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 

Povinnost uspořádat soutěž 

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. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Ceny rostly 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil. 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 

Prosba o laskavou podporu 
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Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

3 2 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal 

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 nyní konečně podařilo. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat 

věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem. 

Soutěž za 11 miliard 

Poprvé v historii začíná Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. Kraj nyní vypsal celkem osm soutěží 

na provoz autobusových dopravců. Jde o první balík tendrů na desetileté smlouvy, které mají platit od prosince 2024. Termín 

podání nabídek je na konci září, vítěz by tak měl mít dostatek času se na nové smlouvy připravit. Odhadovaná hodnota osmi 

soutěží je 6,8 miliardy korun, největší zakázkou bude provoz na Rakovnicku s odhadovanou cenou 1,67 miliardy korun. 

Smlouvy budou brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Se započítáním tržeb je hodnota zakázek přes 11 miliard korun, jde o 

220 milionů linkových kilometrů. 

Kraj plánuje postupně vypsat soutěže ve čtyřech vlnách, ve kterých se bude soutěžit vždy osm až deset oblastí. Celý kraj je 

rozdělen na 44 oblastí. Rozdělení na menší části má umožnit, aby se do zakázek mohli hlásit i menší dopravci. Rozdělením na 

menší oblasti je i kraj méně vydíratelný v případě, že se jeden dominantní dopravce rozhodne vyhrožovat ukončením smluv. 

Středočeský kraj je v autobusové dopravě největším objednatelem v zemi, celková hodnota zakázek je odhadována na zhruba 

20 miliard korun. Kraj dosud ročně dával na autobusy 1,45 miliardy korun. 

Soutěžit se bude jen podle ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným 

standardem kvality PID. 

Kverulant považuje vypsání soutěže za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

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 

https://pravdive.eu/news/7677/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal
https://pravdive.eu/news/7677/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal
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nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na 

nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona 

prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na 

mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství. 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014. A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách 

opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr. Nejdražší dopravce „potřeboval “ 

31,79 Kč za kilometr. Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a 

nikoli jedna „hopsa hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že 

pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 

dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 
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Povinnost uspořádat soutěž 

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. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Ceny rostly 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil . 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 

Prosba o laskavou podporu 

Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem . I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 
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265. Pod vlivem drog, nebo deepfake? Podívejte se na bizarní Bidenův 

projev 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 27. 7. 2022, 22:16 
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Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://oral.sk/pod-vlivem-drog-nebo-deepfake-podivejte-se-na-bizarni-bidenuv-projev/ 

— The Right To Bear Memes (@grandoldmemes) July 27, 2022 

https://platform.twitter.com/widgets.js 

Moderátor Fox News Tucker Carlson nedávno uvedl, že mu zdroj sdělil, že Biden byl pravidelně krmen prášky – pod dohledem 

Jill Bidenové – aby se během prezidentské kampaně v roce 2020 „nechoval jako malé dítě“ a byl aktivní. 

Minulý týden Biden údajně chytil COVID – opět – (přestože byl dvakrát očkován a dvakrát posilněn), což přimělo představitele 

Bílého domu zveřejnit videa s důkazem života Bidena, aby uklidnili americký lid. 

Každopádně tento incident dále zdůrazňuje, proč si podle průzkumu CNN 75 % demokratů nepřeje, aby se Biden ucházel o 

druhé funkční období v roce 2024. 

Podívejte se na celý Bidenův projev a posuďte sami: 

Prev agenti amerického plánu na deindustrializáciu Nemecka Next Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi 

slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně vypsal 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/pod-vlivem-drog-nebo-deepfake-podivejte-se-na-bizarni-bidenuv-projev/
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266. Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil 

vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně 

vypsal 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 27. 7. 2022, 22:50 

Rubrika: Články 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://oral.sk/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-

obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/ 

Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal 

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 nyní konečně podařilo. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat 

věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem. 

Soutěž za 11 miliard 

Poprvé v historii začíná Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. Kraj nyní vypsal celkem osm soutěží 

na provoz autobusových dopravců. Jde o první balík tendrů na desetileté smlouvy, které mají platit od prosince 2024. Termín 

podání nabídek je na konci září, vítěz by tak měl mít dostatek času se na nové smlouvy připravit. Odhadovaná hodnota osmi 

soutěží je 6,8 miliardy korun, největší zakázkou bude provoz na Rakovnicku s odhadovanou cenou 1,67 miliardy korun. 

Smlouvy budou brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem. Se započítáním tržeb je hodnota zakázek přes 11 miliard korun, jde o 

220 milionů linkových kilometrů. 

Kraj plánuje postupně vypsat soutěže ve čtyřech vlnách, ve kterých se bude soutěžit vždy osm až deset oblastí. Celý kraj je 

rozdělen na 44 oblastí. Rozdělení na menší části má umožnit, aby se do zakázek mohli hlásit i menší dopravci. Rozdělením na 

menší oblasti je i kraj méně vydíratelný v případě, že se jeden dominantní dopravce rozhodne vyhrožovat ukončením smluv. 

Středočeský kraj je v autobusové dopravě největším objednatelem v zemi, celková hodnota zakázek je odhadována na zhruba 

20 miliard korun. Kraj dosud ročně dával na autobusy 1,45 miliardy korun. 

Soutěžit se bude jen podle ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným 

standardem kvality PID. 

Kverulant považuje vypsání soutěže za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

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 

https://oral.sk/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
https://oral.sk/kverulant-org-stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal/
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nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na 

nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona 

prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na 

mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství. 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014. A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách 

opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr. Nejdražší dopravce „potřeboval “ 

31,79 Kč za kilometr. Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a 

nikoli jedna „hopsa hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že 

pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 

dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 
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Povinnost uspořádat soutěž 

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. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Ceny rostly 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil. 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 

Prosba o laskavou podporu 

Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 
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Prev Pod vlivem drog, nebo deepfake? Podívejte se na bizarní Bidenův projev Next Pre USA pod vedením Bidena dobrý scenár 

neexistuje 
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267. Pre USA pod vedením Bidena dobrý scenár neexistuje 
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Americká centrálna banka sa po dvoch dňoch intenzívnych diskusií rozhodla zvýšiť kľúčovú sadzbu o ďalších 75 bodov – až na 

2,25%. 

Rýchlosť uťahovania skrutiek v americkej menovej politike je pôsobivá. To sa nestalo od začiatku 80-tych rokov. 

Inflácia je však teraz najvyššia od 80. rokov – v júni už dosiahla rekord 9,1%. Fed na to musí reagovať – aj keď veľmi 

neochotne a oneskorene. Koniec koncov, dokonale chápu, že pre americkú ekonomiku, ktorá je závislá na lacných peniazoch 

ako droge, z toho nič dobré nehrozí. 

Zajtra budú zverejnené štatistiky o raste HDP za druhý štvrťrok a oficiálne bude oznámené, že americká ekonomika je v 

recesii. Hoci sa to Biely dom zúfalo snaží vyvrátiť, jedno je jasné – nová kríza už prišla. A zvyšovať sadzby na tomto pozadí je 

samovražda. 

Wall Street preto očakáva, že najneskôr od začiatku roka 2023 (a možno už pred novembrovými kongresovými voľbami) Fed 

obnoví rozsiahlu injekciu peňazí do americkej ekonomiky. V opačnom prípade záchrana hypotekárneho a dlhového trhu pred 

kolapsom jednoducho nebude fungovať. 

Biden bude musieť čoskoro zistiť, čo je horšie – inflácia s nulovým rastom alebo kolaps ekonomiky s miliónmi 

nezamestnaných. Dobrý scenár pre Spojené štáty pod jeho vedením sa neočakáva. 

Malek Dudakov 

„Zelení“ — agenti amerického plánu na deindustrializáciu Nemecka 

Prev Kverulant.org: Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. 

Nyní ji skutečně vypsal Next ŽIVĚ: Česká vláda podpořila plán na ochranu vzdušného prostoru Slovenska 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/pre-usa-pod-vedenim-bidena-dobry-scenar-neexistuje/
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268. Bývalý ministr Karel Březina byl obžalován kvůli dotacím 
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Devět politiků a úředníků z pražského magistrátu včetně někdejšího ministra Zemanovy vlády jde před soud. Podle podané 

obžaloby nezákonně ovlivňovali rozdělování dotací do sportu. Připomeňme si, že Březina nestojí před trestním senátem 

poprvé. V roce 2011 byl osvobozen zkorumpovaným soudem Ondřejem Havlínem. Pak byl v jiné kauze v roce 2014 

pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně 

pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti 

tomu vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Oceňte Kverulantův úspěch 

a finančně ho podpořte ve vytrvalém boji za lepší správu veřejných záležitostí. 

Karel Březina, foto FB Karel Březina 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Kverulantův blacklist je toho důkazem. Tento seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v Kverulantových 

kauzách a kteří podle Kverulanta nejsou těmi nejlepšími z nás. Jeden z politiků z tohoto seznamu však má výjimečné 

postavení. Tímto politikem je Karel Březina, který byl jako jeden z mála pravomocně odsouzen v souvislosti s působením ve 

veřejné správě. 

Pravomocné odsouzení z roku 2014 

Pražský městský soud 29. října 2014 uložil Březinovi roční podmíněný trest s patnáctiměsíční zkušební dobou. Podle 

pravomocného rozsudku pobíral Březina od března 2007 do srpna 2011 plat v pražském dopravním podniku neoprávněně, 

protože funkci předsedy dozorčí rady vykonávat nesměl. Působil totiž také v dozorčí radě firmy Porcela Plus, na jejíž majetek 

byl uvalen konkurz. Podle soudu Březina zamlčel valné hromadě dopravního podniku okolnosti, které tvořily zákonnou 

překážku jeho členství v dozorčí radě. Jakožto člen několika politiky obsazovaných dozorčích rad přitom byl v těchto 

záležitostech dostatečně zběhlý. A aby nebyl, když před soudem v obdobné kauze nestál poprvé! 

Soud s Březinou v roce 2011 a osvobození zkorumpovaným soudcem 

Už v roce 2011 byl Březina souzen a hrozily mu až dva roky vězení za to, že zatajil svoje angažmá ve dvou zkrachovalých 

firmách a nechal se pak zvolit do dozorčí rady další společnosti, což se podle zákona nesmí. Jeho případ tehdy dostal na stůl 

soudce z Prahy 2 Ondřej Havlín. Ten ho však obžaloby během pár stání překvapivě zcela zprostil. 

Okresní soud v Teplicích rozhodoval 18. října 2018 o podmíněném propuštění bývalého soudce Ondřeje Havlína, který byl 

odsouzen za korupci k pěti letům a třem měsícům vězení a o propuštění pořádal po odpykání poloviny trestu. Foto ČTK 

Rok po tom, co Havlín Březinu osvobodil, začala soudce kvůli podezření, že bere úplatky za ohýbání některých svých případů, 

odposlouchávat a monitorovat policie. A ta vedle řady důkazů o Havlínově korupci při řešení kauz dopravních nehod a řízení v 

opilosti, za niž byl v roce 2015 odsouzen na 6,5 roku do vězení, zaznamenala i soudcovo vyprávění, kterak to vlastně bylo s 

Březinovým zprošťujícím rozsudkem. Havlín si s Březinou údajně sedl do auta a řekl mu, jak to u soudu s ním bude probíhat. 

Udělám to a to a to, vyprávěl Havlín. Kouzelné „to“ bylo, že ho zprostí viny, protože Březina uvěřil pochybnému právnímu 

posudku, že účast ve zkrachovalých firmách vlastně není na překážku pro další funkce v jiné společnosti, a že tedy jednal 

neúmyslně. Havlín se také pochlubil, že jeho rozsudek byl tak dobře udělaný, že s tím nehnul ani odvolací soud. Politik, který 

byl tehdy náměstkem pražského primátora, mu měl podle soudcova povídání v jednu chvíli nabízet za zprošťující rozsudek 

údajně i peníze, ty ale soudce nechtěl. Podle jeho zachyceného vyprávění byla zajímavější nabídka, že až sociální demokraté 

vyhrají volby, Březina dostane funkci a pomůže mu dostat se zpátky do diplomacie, v níž Havlín působil v devadesátých letech 

a do níž se toužil vrátit. 

Odsouzený Březina poradce na ministerstvu školství 

https://www.kverulant.org/article/byvaly-ministr-karel-brezina-byl-obzalovan-kvuli-dotacim/
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Na konci července 2016 na veřejnost prosákla informace, že Březina se má stát novým externím poradcem ministryně školství 

Kateřiny Valachové (ČSSD), kde bude mít na starost komunikaci s regiony a sport. Na konci srpna se ukázalo, že tato 

informace nebyla přesná. Březina jako poradce ministryně pro oblast kontaktů s regiony nastoupil již 1. července. Dle jeho slov 

k tomu má dobré předpoklady: „Mám určité zkušenosti už tím, že dlouho působím v největším regionu, v Praze.“ 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Zákon vyžaduje trestní bezúhonnost 

Zákon 234/2014 Sb., o státní službě, se sice nevztahuje na poradce člena vlády, ale po ostatních uchazečích o práci na 

ministerstvu požaduje v § 25 odst. 1 písm. d) trestní bezúhonnost. Podle zákona se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud 

odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Je evidentní, že Karel Březina 

nesplňoval definici bezúhonnosti, a tak by podle zákona o státní službě mohl být na ministerstvu zaměstnán pouze jako 

pracovník, který vykonává pomocné, servisní nebo manuální práce. Pravomocně odsouzený Březina by nemohl ani učit. Podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, může být pedagogickým pracovníkem jen ten, kdo je bezúhonný. 

Bezúhonnost se prokazuje před vznikem pracovněprávního vztahu předložením výpisu z evidence rejstříku trestů. Výpis nesmí 

být starší než 3 měsíce. 

Video Dvanáct statečných 

ČSSD v roce 2010 zveřejnila propagační video Magnificent 12; Dvanáct statečných. Spot je natočený v angličtině s českými 

titulky a tváří se jako reklama na nový film. Hned na začátku klipu se divák seznámí s padouchy, proti kterým hodlá ČSSD 

statečně bojovat. Vizuálně poměrně odpudivý člověk kouří v hotelovém baru doutníky, pije whisky a nechává se oblažovat 

třemi spoře oděnými dívkami. Kdyby typově tak moc nepřipomínal právě Karla Březinu, kterého ministryně Valachová vzala na 

ministerstvo, bylo by vše v pořádku. 

Kverulant se také zeptal bývalého politického vězně a glosátora Jiřího Stránského, co si o tom myslí. Jiří Stránský v rozhovoru 

pro Kverulanta na adresu Karla Březiny řekl: „42 let komunismu odnaučilo lidi této země studu a přesvědčilo je, že není rozdíl 

mezi špatným a dobrým svědomím.“ 

Kampaň za odstoupení Březiny 

Kverulant byl přesvědčen, že pokud ministryni radí zločinec odsouzený za podvod v dopravním podniku, je to arogantní 

výsměch veřejnosti, a proto odeslal 1. srpna 2016 dopis ministryni Valachové. Protože Kverulant tehdy ještě nevěděl, že 

Březina již na ministerstvo nastoupil, vyzval v dopise paní ministryni, aby se znovu zamyslela nad tím, jaký vzkaz tím vysílá 

veřejnosti, a vybrala si za poradce někoho bez kriminální minulosti. Jen málokoho asi překvapí, že ministryně Valachová 

Kverulantovi neodpověděla v obvyklé lhůtě třiceti dnů. Proto Kverulant reakci ministryně Valachové na začátku září 2016 

urgoval. Opět marně. 

Ani server iROZHLAS.cz nebyl v komunikaci s ministerstvem školství příliš úspěšný. V dubnu 2017 podal na ministerstvo 

žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Redakce žádala o kopie veškerých dohod o pracovní činnosti, 

respektive veškerých smluvních vztahů uzavřených s Březinou a také kopie všech výstupů, které Březina v rámci svého 

poradenství pro ministerstvo odevzdal. Ke konci měsíce dorazila dvoustránková odpověď. V té úřad nezaslal ani kopie 

pracovních dohod, které s Březinou uzavřel, ale ani jediný výstup, kterým by vlivný člen sociální demokracie poskytoval úřadu 

ministryně Kateřiny Valachové poradenství. „Co se týče předmětu výkonu práce, poradenská činnost byla prováděna formou 

ústních oponentur a konzultací,“ napsala v odpovědi Martina Postupová, ředitelka odboru právního a správního. Nicméně 

redakci se podařilo zjistit, že za to od úřadu inkasoval 212 tisíc korun. 

Vyhazov Březiny z ministerstva 

Na počátku května 2017 byl Karel Březina zadržen policií v souvislosti s dotačními programy ministerstva školství v oblasti 

podpory sportu. V rukou policie skončil nejen Březina, ale i šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta a šéf České unie sportu 

Miroslav Jansta. Policisté obvinili tři lidi a jednu firmu v souvislosti s dotačními programy ministerstva školství v oblasti 

podpory sportu. Stíhání se týkalo trestných činů zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení 

povinnosti při správě cizího majetku. 

V této velké dotační kauze byl nakonec Březina pouze svědkem. Svědkem, který však odmítl vypovídat s odkazem na to, že by 

si mohl způsobit trestní stíhání. 

Kverulant v květnu 2017 opět vyzval ministryni školství, aby Březinu z funkce externího poradce pro komunikaci s regiony a 

sport odvolala. Tentokrát byl Kverulant konečně úspěšný a koncem května 2017 dosáhl Březinova odchodu z ministerstva: 

Březina znovu před soudem v roce 2022 
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Březina byl znovu obžalován v červnu 2022. Šlo o případ z roku 2019, v němž se vyšetřovalo rozdělování sportovních dotací 

na pražském magistrátu. Mezi obžalovanými byl nejen Karel Březina, ale i bývalý předseda magistrátního výboru pro sport a 

volný čas Antonín Lébl. Na lavici obžalovaných zamířila také bývalá vedoucí magistrátního odboru sportu Soňa Fáberová. 

Obžaloba se týkala rovněž pražských zastupitelů Jana Wolfa, Miloše Růžičky (oba za Spojené síly pro Prahu) a Stanislava 

Nekolného z hnutí ANO. 

Test demokracie 

Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu 

nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost 

odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici mohou dovolit opravdu hodně. Proto 

také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. 

Prosba o podporu 

Kverulant prosí o podporu ve svém boji za lepší správu věcí veřejných. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem a věnujte mu 

jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek. I vy tak můžete bojovat proti věrolomným politikům. 

Autor: Vojtěch Razima 
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269. Ministr Rakušan přes sliby neudělal ani za půl roku nic pro otevření 

Pražského hradu 
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Tweet Víta Rakušana z 11. 1. 2022: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme 

teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních 

opatření, které kolem Hradu stvořilo válečné opevnění. 

29.07. 2022 

Ministr Rakušan přes sliby neudělal ani za půl roku nic pro otevření Pražského hradu 

Areál Pražského hradu není už téměř šest dlouhých let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna se ministr vnitra Vít 

Rakušan pochlubil tím, že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském 

hradě. Kverulant se po čtvrt roce, březnu 2022 zeptal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský hrad zase volně přístupný 

veřejnosti. Dozvěděl se tehdy, že Rakušan výsledky prověrky nemá a o otevření Hradu nic neví. Nedávno obdobný dotaz 

zopakovali novináři z Českého rozhlasu. Výsledek byl stejný, Rakušan pro otevření Hradu neudělal naprosto nic. Pokud si 

myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantním politikům podpořte Kverulantův boj za otevření 

alespoň malým darem. 

Tweet Víta Rakušana z 11. 1. 2022: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme 

teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních 

opatření, které kolem Hradu stvořilo válečné opevnění. 

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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 

2020. 

Kverulantovo vítězství u soudu 

Zavření Hradu nikdy nemělo 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 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 bylo vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu a 

bylo svoláno u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na 18. dubna 2021. 

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 

požadoval 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 tehdy Hamáčkovo ministerstvo přiklonilo k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je 

jen jakýmsi privátním dvorkem Zemana a jeho kamarily. 

https://www.kverulant.org/article/ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-ani-za-pul-roku-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/
https://www.kverulant.org/article/ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-ani-za-pul-roku-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu/
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Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna 2021 správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené shromáždění se mělo 

na Pražském hradě konat již vzápětí, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té 

míry, že jednání nařídil na pátek 16 dubna 2021. 

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 nemělo oporu v zákoně. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen 

široké veřejnosti. 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. Jak se brzy ukázalo, jen dočasně. 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant po třech měsících od Rakušanova slibu požádal 

ministerstvo vnitra o sdělení všech relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. 

V půlce března 2022 mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, 

zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a 

zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné 

informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který 

se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět 

otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

V červenci 2022 položili Rakušanovi obdobný dotaz novináři z Českého rozhlasu. Jako odpověď ji ministerstvo zaslalo 

nesrozumitelný blábol, z kterého je jasné snad jen to, že žádná analýza, o kterou Rakušan sliboval, není: 

Autor: Vojtěch Razima 
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Jako téměř každý rok, i letos chtějí papaláši omezit právo veřejnosti na informace. Informované veřejnosti se hůře vládne a tak 

Rakušanovo ministerstvo vnitra chce výrazně omezit možnost veřejné kontroly. Úřady a další instituce by nově mohly 

odmítnout žádost o informace, které by vyhodnotily jako nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž. Novelu zákona 

o svobodném přístupu k informacím nyní schválila Sněmovna a putuje do Senátu. Kverulant proti krácení práva na informace 

protestuje a píše všem senátorům. Pokud si také myslíte, že veřejnost má mít i nadále přístup k informacím dle dobře 

fungujícího zákona č. 106, můžete Kverulanta podpořit symbolickým darem ve výši 106 Kč. 

Vladimír Jiránek 

Rakušan předložil Parlamentu návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákona, který bez podstatnějších 

změn existuje již téměř 23 let. Bude-li novela schválena, ztratí občané jeden ze základních nástrojů pro kontrolu činnosti státu. 

Návrh obsahuje zejména zcela skandální § 11a. Ten má dát státu do rukou nástroj, jak se do budoucna vyhnout odpovědím na 

jakoukoli žádost: „Povinný subjekt může odmítnout žádost nebo její část do sedmi dnů ode dne jejího přijetí, pokud lze ve 

vztahu k ní dovodit, že cílem žadatele je způsobit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu“. 

Je evidentní, že novela fakticky zbaví občany práva na informace, které úřad nechce poskytnout, byť jde o právo zaručené 

článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Tím veřejnost ztratí možnost dohlížet na to, jak jimi placení úředníci plní své 

povinnosti. Navíc z dosavadní judikatury k této problematice je naprosto zjevné, že zneužití práva na informace nepožívá 

soudní ochrany už nyní. 

Je povinností představitelů státní moci snášet kontrolu veřejnosti. A je zcela nepřípustné tuto kontrolu omezovat. Pokud bude 

Rakušanova úprava přijata, bude právo na poskytnutí informací významně omezeno. Nejen Kverulant, ale i novináři a občané 

by tak napříště mohli mít jen omezenou možnost kontroly. 

Pokud si i vy myslíte, že věrolomné politiky a rozežrané úředníky je třeba neustále kontrolovat, začněte Kverulanta 

podporovat, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/rakusanovo-ministerstvo-vnitra-chce-odstranit-moznost-verejne-kontroly/
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271. Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního 
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Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob, 

a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Kverulant už od roku 2009 

usiluje o odstranění této černé stavby. Přes veškeré úsilí se mu teprve v nyní 2022 podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 

konečně zahájila řízení o odstranění této stavby. Dokud však bazar skutečně nezmizí, bude Kverulant v této kauze pokračovat. 

Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci notorických kmotrů a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla podle Kverulanta legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal 

stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. Stavba byla původně 

povolena jako dočasná, ale v roce 2012 byla Prahou 15 nezákonně prodloužena o dalších 10 let. Od roku 2008 Kverulant 

usiluje o odstranění této černé stavby. Teprve v květnu 2022 se mu podařilo dosáhnout zahájení řízení o odstranění této 

stavby, Pojďme si připomenout co tomuto úspěchu předcházelo. 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

https://www.kverulant.org/article/praha-15-konecne-zahajila-rizeni-o-odstraneni-cerne-stavby-mistniho-kmotra/
https://www.kverulant.org/article/praha-15-konecne-zahajila-rizeni-o-odstraneni-cerne-stavby-mistniho-kmotra/
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Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 
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foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však vágním slibem nenechá ukolébat a dál bude důsledně usilovat o skutečné odstranění této černé stavby. 
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Zahájení řízení o odstranění stavby 

V červenci 2022 Kverulant svůj dotaz znovu zopakoval. Ze zaslané odpovědi se dozvěděl, že kontrolní prohlídka proběhla dne 

20. května 2022 a že úřad následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb. A konečně, že 25. května 2022 bylo 

zahájeno řízení o odstranění stavby. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Dokud nebude autobazar odstraněn, kauza pro Kverulanta nekončí. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Pravidelná zkouška sirén vám především má připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta za to, že bojuje proti 

věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500. K darování můžete použít i 

tuto zabezpečenou darovací bránu. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu, jakkoliv malým, za to však 

pravidelným, měsíčním příspěvkem v jeho boji. 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. A dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Kverulant přiměl Středočeský kraj k vypsání soutěže na dopravní obslužnost I díky Kverulantovi už není úklid ve státní správě 

předražen. Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě 

Zatýkání v kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi Už více než 

10 let vystupujeme proti povinnosti přimíchávat biopaliva do benzínu I díky našim odhalením konečně skončil kardinál Duka 

Kverulant se významně zasloužil, aby stát poskytoval normy zdarma Odhalili jsme falešné respirátory, ČOI zakázala jejich 

prodej a jejich výrobce skončil v konkurzu Úspěšně se zasazujeme o to, aby skončily kšefty hasičských bossů Přistihli jsme 

několik poslanců a úředníků NKÚ na zbytečných a drahých cestách do exotických destinací za peníze daňových poplatníků 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci ČR a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1275 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren/
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Bude stát po Babišovi vymáhat miliardy za neoprávněně vyplacené dotace? Zatím to tak nevypadá 

Kostlivec ve skříni Andreje Babiše, fotokoláž Kverulant.org 

04.08. 2022 

Bude stát po Babišovi vymáhat miliardy za neoprávněně vyplacené dotace? Zatím to tak nevypadá 

Koncern Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. V červnu to v pořadu Otázky Václava Moravce v České 

televizi uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Proto se Kverulant zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a zjistil, že 

ministr neudělal vůbec nic. Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta 

podpořit alespoň malým darem. 

Reklama 

Kostlivec ve skříni Andreje Babiše, fotokoláž Kverulant.org 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není 

premiérem a ani členem vlády. Stále však není zcela vyhráno. Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu 

poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace 

ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V teprve červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. Ministr zemědělství 

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům, čímž byla získána celková částka, která jim byla vyplacena. Jde tedy o dotace ze 

žádostí podaných po 1.7.2017 kdy začal platit zákon o střetu zájmů. 

Ministr Nekola slibuje: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

https://www.kverulant.org/article/stat-po-babisovi-snad-konecne-zacne-vymahat-miliardy-neopravnene-vyplacenych-dotaci-2/
https://www.kverulant.org/article/stat-po-babisovi-snad-konecne-zacne-vymahat-miliardy-neopravnene-vyplacenych-dotaci-2/
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informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Pokuta pro ČR za špatně vyplacené zemědělské dotace 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil dotace dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

Babiš vlastní média 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Jaroslav Faltýnek, Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, foto ČTK 

Proveďme deagrofertizeci 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. 

Prosba o podporu 

Kverulant bude ve svém úsilí za deagrofertizaci pokračovat. Oceňte Kverulantovu práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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274. Anketa: Byl Andrej Babiš v konfliktu zájmů? 
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Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal zejména po změně legislativy. I jeho zásluhou tato 

změna přišla. Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už 

Andrej Babiš není premiérem a ani členem vlády. Nyní je Kverulantovým cílem přimět stát vymáhat zpět ty dotace, které mu 

byly vyplaceny v rozporu se zákony. Podle auditorů Evropské komise i podle Kverulantova názoru byl Babiš ve střetu zájmů, 

neboť ovládal a ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Přesto bývalý premiér i Agrofert střet zájmů odmítá. A co 

si o tom myslíte vy? 

Byl Andrej Babiš jako premiér v konfliktu zájmů? 

Rozhodně ano, bral dotace o kterých sám rozhodoval. 

6 128 (56 %) 

Spíše ano, bral dotace o kterých spolurozhodoval. 

176 (2 %) 

Spíše ne, nebral dotace o kterých spolurozhodoval. 

905 (8 %) 

Rozhodně ne, nebral žádné dotace. 

3 774 (34 %) 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-je-andrej-babis-v-konfliktu-zajmu-3/
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275. Policie klečí na našich dětech 
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Tři neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor, a odvezli ho na služebnu. Jeho matku 

odmítli vzít s sebou. Je to výsledek dlouhodobého zneužívání policie k politickým zásahům a protiprávním manévrům ke 

kterému policejní generálové často jen mlčky přihlíží. 

Foto: Milan Jaroš 

Rozruch a opožděné rozhořčení nad postupem neuniformované policie na jihočeských mítincích nekampaně Andreje Babiše 

zakrývají hned několik zásadních problémů systému ochrany veřejného pořádku v České republice. Začněme těmi utajenými 

policisty. Podle představitelů policie jde o zcela běžnou taktiku, umožňující lépe identifikovat případné pachatele a 

zadokumentovat jejich skutky proti zákonu, případně proti veřejnému pořádku. Hloupé je, i podle jejich výkladu, když si 

takový policista nasadí, asi kvůli vedru nebo lepšímu maskování, čepici politického hnutí AB. Když zapomeneme na zjevný 

rozpor s policejním mottem „Pomáhat a chránit“, jde o zásadní protimluv se všemi policejními příručkami, přísahajícími, že 

PREVENCE je nejdůležitější policejní funkcí a strategií. 

Policejní prezident se logicky tázal, kde byly profesionální policejní antikonfliktní týmy, čítající podle jeho slov v Jihočeském 

kraji kolem padesáti vyškolených policistů. To je moc dobrá otázka, která ale zůstala zatím bez odpovědi. Je ovšem klíčová. 

Namísto, aby zákon na místě reprezentovala uniformovaná policie a případné pnutí řešili profesionálové antikonfliktních týmů, 

do davu se mísí slídiči a chytači – ale kde je ona PREVENCE? Ono. Soudruzi, k těm konfliktům vůbec nemuselo dojít… Takže 

zastavení první – Policie České republiky nese hlavní vinu za to, že ke konfliktům vůbec došlo. 

Jenomže pak by si utajenec nemohl stěžovat na facku, protože už nikdo nikdy nevyvrátí ani nepotvrdí tvrzení dotyčné paní, že 

do ní předtím ve skupině skandujících opakovaně „žďuchal“. Tvrzení proti tvrzení, však to znáte. A že tři policejní 

profesionálové (nebo snad jen jeden plus dva Babišovi ochrankáři?) nepoznají neplnoletost žáka osmé třídy a navíc 

nerozeznají autistickou poruchu, to už je na pováženou – a přinejmenším na opakování inteligenčních testů zmíněných 

policistů. Základní poznatek autistické poruchy je, že klient ve stresu, nedej Bože v pocitu ohrožení – prostě není schopen 

racionální kontroly svého jednání, nevnímá a volí útěk, by někdo měl policistům přednášet dnes a denně. A nepřipustit 

přítomnost matky nezletilého při převozu je už otevřeně kriminální počin. Zastavení druhé – ani v jednom ze dvou 

kritizovaných zásahů policisté nejednali adekvátně. 

Zastavení třetí je nejsmutnější – Česká republika má dnes víc policistů, než mělo předválečné Československo. Mají na rozdíl 

od tehdejší doby veškerou techniku – auta s rámy kterými mohou narážet do vozidel civilistů, vysílačky, databáze a informace 

v reálném čase. Nemají ale respekt, který z tehdejšího pochůzkáře dělal nejenom znalce místních poměrů a 

neoddiskutovatelnou autoritu. Vinu na tom má ještě z komunistických dob protrahovaná poníženost a úslužnost policie vůči 

politice. Jak mají občané cítit důvěru a respekt k policii, která se nechá zneužít k politickým zásahům a protiprávním 

manévrům, tak jako tomu bylo při návštěvě čínského prezidenta? Co má onu důvěru povzbuzovat a pěstovat – třeba 

šikamózní zabarikádování a nechutné prohlídky na Pražském hradě? Prezident, který přikryje jakékoliv zlodějny svých blízkých 

– i kdyby policie stokrát chtěla prosazovat zákon? 

Hlavní vinu však nese policejní vedení. Dokud se otevřeně nezačne rvát za nezávislost policie a nenechá tvrdě stíhat jakékoliv 

politické vměšování do její práce, dokud bude odmítat veřejnou kontrolu a diskuzi, bude heslo „Pomáhat a chránit“ naprostá 

většina občanů vnímat jen s nedůvěrou. 

Jan Urban 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/policie-kleci-na-nasich-detech/
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pokračovat i za nového ministra školství 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 8. 8. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 106 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Organizace Kverulant, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-pionyra-z-verejnych-zdroju-bude-pokracovat-i-

za-noveho-ministra-skolstvi/ 

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si 

z veřejných prostředků načerpali téměř 700 milionů korun. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto 

prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. 

Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních 

pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. Proto před měsícem napsal novému ministrovi školství Vladimírovi Balašovi. 

Nyní mu od ministra přišla odpověď z které vyplývá, že pro nastavení transparentních pravidel neudělá naprosto nic. Podpořte 

Kverulanta v jeho úsilí za lepší nakládání s veřejnými penězi alespoň malým darem. 

Pionýři neskončili společně se socialismem 

Možná jste si mysleli, že komunistického Pionýra jsme v devadesátých letech odsunuli někam za Ural společně se sovětskými 

vojsky. V tom případě jste se dosti zmýlili. Pionýr totiž nadále existuje. Co hůř, je skoro tak silný jako za komunismu. I dnes 

totiž patří mezi největší organizace, kterým jsme svěřili práci s dětmi. Vedení Pionýra se za svou „práci“ pro zločinný 

komunistický režim vůbec nestydí, a tak v dubnu 2019 slavili pionýři 70 let od založení komunisty. Při této příležitosti řekl 

jejich předseda Martin Bělohlávek Seznamu, že „oddíly, které fungovaly už třeba od roku 1968, se neproměnily. Nedělaly 

žádnou komunistickou indoktrinaci, ale pracovaly s dětmi v oblasti zájmové – jezdily do přírody, na tábory, na výpravy. Tam 

nebylo potřeba nic měnit“. 

Dotace pro pionýry 

Stát aktivity Pionýra štědře podporuje. V roce 2021 získal Pionýr od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) čtyři 

dotace v celkové výši 38,9 milionů korun. Na rok 2020 získal od MŠMT příspěvky ve výši 37,7 milionu korun. Od roku 1998 do 

poloviny roku 2022 jsme pionýrům věnovali ze svých daní 679 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého 

majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo školství vyplácí Pionýru každoročně 

příspěvek v řádu několik desítek milionů korun. Některé jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany. 

Nálezy NKÚ 

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2017 kontrolu zaměřenou na prostředky, které stát poskytl na podporu práce s dětmi a 

mládeží mezi lety 2014–2016. V tomto období byl Pionýr druhým největším příjemcem dotací. Od MŠMT získal téměř 77 

milionů korun. Úspěšnější byli jen Junáci. Organizace Český skaut za stejné období získala téměř 115 milionů korun. 

Zatímco u Junáka, jehož rozpočet byl proti Pionýru ještě o 38 milionů korun vyšší, našli kontroloři jen jednu jedinou nesprávně 

vyúčtovanou položku za 20 326 Kč, v čerpání dotací Pionýrem bylo nesrovnalostí hned několik, a to v celkové výši přes 470 

000 Kč. Pionýr chtěl proplatit stejnou stotisícovou fakturu dvakrát. Kromě toho chtěl také proplatit vyúčtování energií 

podvodně navýšené skoro o půl milionu. 

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy 

státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné 

ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v 

oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje: „ Výběr projektů k podpoře byl netransparentní 

a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla.“ A v bodě 3. shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola 

podpořených projektů nefungovala.“ 

„Státní“ organizace Pionýr 

https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-pionyra-z-verejnych-zdroju-bude-pokracovat-i-za-noveho-ministra-skolstvi/
https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-pionyra-z-verejnych-zdroju-bude-pokracovat-i-za-noveho-ministra-skolstvi/
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V roce 2021 byly celkové příjmy Pionýra celkem 45 milionu korun. Z toho 38,9 milionu činily státní dotace. To je 86 %. Velmi 

podobné to bylo v roce 2020 a to 82 % a v roce 2019 pak 84 %. S trochou nadsázky lze tvrdit, že Pionýr je státní organizací. 

Pionýři rozhodují o dotacích pro Pionýry 

Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého ekonomického vlivu a také 

sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu 

školství v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 2020 oslovil se zákonným 

požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za „práci 

navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto Kverulantovi požadované informace stejně nedalo. 

Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí bylo to, že členem komise byl i přímý zástupce Pionýra, a že dotace byly 

poskytovány nikoliv na základě kvality grantových žádostí, nýbrž že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I 

proto proti neposkytnutí informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž 

věřit, že tehdejší ministr školství Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že svým 

podřízeným nedovolí pokračovat v zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména 

posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovy 

pohnutky, ponecháme úvahám laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant v listopadu 2020 podal proti rozhodnutí ministra 

žalobu. 

fotokoláž Kverulant.org 

Počátkem září 2020 Kverulant vyzval Nejvyšší kontrolní úřad, aby se netransparentním financováním Pionýra opět zabýval. A v 

říjnu téhož roku odeslal ministrovi školství dopis, ve kterém ho žádá o nápravu a vyzývá ho k zásadnímu přeformulování 

dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak 

důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Špatný dotační systém pokračuje 

V listopadu 2020 ministerstvo školství vypsalo další značně problematické grantové výzvy pro rok 2021. V první výzvě bylo, 

stejně jako již mnoho let předtím, několika protežovaným „NNO uznaným pro práci s mládeží“ rozděleno 150 milionů korun. 

Mezi ně samozřejmě patřil právě Pionýr. Další dvě výzvy již byly finančně marginální. Druhá výzva měla dotaci 19 milionů 

korun a třetí výzva 22 milionů korun. O tyto peníze však soutěžilo na dvě stě subjektů. 

Dědictví Pionýra 

Ti, kteří se za komunistického zřízení věnovali ideologickému vymývání dětských mozků neboli „přípravě mladých soudruhů“, 

po sametové revoluci rozhodli, že se Pionýr svou „prací s dětmi“ nijak nezdiskreditoval. Tedy že může pod stejným jménem – 

jen s pozměněnými stanovami – pokračovat i ve svobodné společnosti. Změnou názvu by totiž pohlaváři Pionýra riskovali 

ztrátu členské základny. Ta i díky tomu, že chodit do Pionýra bylo „povinné“ (Pionýrská organizace 1. pomocník školy), neměla 

mezi ostatními zájmovými sdruženími, zvlášť začátkem devadesátých let, žádnou konkurenci. 

Silné zázemí, které Pionýr zdědil ze socialistického Československa, v následujících letech významně pokřivilo metodiku 

hodnocení projektů pro práci s dětmi. Ať už se na Ministerstvu školství představil sebelepší projekt, předkládající organizace 

mohla jen těžko deklarovat alespoň srovnatelné zázemí (klubovny, tábořiště) nebo členskou základnu, jakou se pyšnili 

pohrobci komunistického Pionýra. A tak nepřekvapí, že organizace, která až do listopadu 1989 nechávala děti před plnými 

tělocvičnami slibovat oddanost Komunistické straně Československa, v minulých letech dál sílila. 

foto Daniel Merta 

Pionýři lobovali u Pirátů 

Snaha Kverulanta o nová a transparentní pravidla pro rozdělování peněz pro práci s dětmi, respektive zvýšený zájem o 

financování Pionýra, se pochopitelně nelíbí předsedovi organizace Martinu Bělohlávkovi. Proto se koncem srpna 2020 sešel se 

členem Pirátů Michalem Mackem. Pirát Macek o schůzce v Cafe Chloese napsal: „Řešili jsme (…) situaci kolem nařčení ze strany 

organizace Kverulant (údajné netransparentní rozdělování dotací na MŠMT) a možnost případného zprostředkování 

kontaktu na některého nebo některou z našich poslanců/poslankyň.“ Kverulant sice žasne nad dobou, ve které 

postkomunističtí pionýři hledají zastání u pirátů, ale velmi oceňuje pirátskou otevřenost, se kterou byl zveřejněn záznam z této 

schůzky. Kverulant si také klade otázku, zda předseda nežádal o zajištění „klidu na práci“ i ostatní politické strany, především 

soudruhy z KSČM. 

Kverulant považuje snahu angažovat politika do zakrytí problematického financování postkomunistického Pionýra za dobrou 

ilustraci bolševického způsobu uvažování. 
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Rok 2022: nová vláda, dva nový ministři, stará politika 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Petr Gazdík. Kverulant mu ve věci 

problematických dotací pro pionýry napsal dopis. Současně ho vyzval, aby nečekal na závěr soudu a poskytnul mu informace 

o složení hodnoticích komisí na udělování dotací pro mládeže. Už jen proto, že státu by to ušetřilo náklady spojené s 

projednáním věci u soudu. 

Kverulant chtěl věřit, že Gazdík, jako člen vlády, která se zaklínala transparentností, nastaví nová pravidla, i když skutečnost, že 

si Gazdík vybral za svého politického náměstka svého předchůdce Plagu, vzbuzovala obavy, že nový strojvůdce zapadne se 

svým vláčkem do starých, vyjetých kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Ve skutečnosti to však bylo mnohem horší. V červnu 2022 vyšlo najevo, že Gazdík si šifrovaným telefonem telefonoval s 

Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky. A kdyby jen to, Gazdík 

se spolupracovníkem gangstera Radovana Krejčíře Michalem Redlem jezdil i na společné dovolené. To ho nakonec stálo post 

ministra školství. Na Gazdíkovo místo nastoupil Vladimír Balaš. I jemu Kverulant napsal dopis a žádal ho, aby nastavil 

transparentní systém pro přidělování dotací a poskytl informace o složení hodnoticích komisí na udělování dotací pro mládež. 

Vážený pane ministře, 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s dlouhotrvající a dlouhodobě neřešenou netransparentností při přidělování finanční 

podpory pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ze strany MŠMT, na kterou organizace Kverulant.org 

již více jak dva roky upozorňuje. 

Systém, tak jak je nyní nastaven, udržuje dlouholeté status quo v poskytování dotací pro organizace pracující s mládeží a 

výrazně dotačně preferuje pouze některé vybrané organizace, ačkoliv u některých z nich je celospolečenský dopad v kontextu 

jejich aktivit i v kontextu strategie MŠMT více než diskutabilní. Nezakrýváme, že za příklad takové organizace považujeme 

Pionýra. 

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží z roku 2018 nám v tom dává za pravdu, když konstatuje hned v 1. 

bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné 

cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování 

strategických cílů státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že „Výběr 

projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla“. Konečně, v bodě 3. 

NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola podpořených projektů nefungovala.“ 

I podle našich vlastních zjištění je celý systém Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 

organizace (NNO), tak jak je nyní nastaven, vysoce netransparentní, nesystémový, nereflektující moderní trendy práce s 

mladými lidmi a zejména neumožňující rovné podmínky všem subjektům, které pracují v České republice s dětmi či mladými 

lidmi. 

Zarážejícím faktem je také skutečnost, že MŠMT nám odmítlo poskytnout informace, kdo o dotacích v rámci MŠMT v 

konečném důsledku rozhoduje a kdo projekty v rámci celého dotačního titulu posuzuje, ačkoliv se jedná o prostředky 

daňových poplatníků. Členové komisí ani hodnotitelé projektů nejsou známi a nikde nejsou oficiálně zveřejněna jejich jména. 

Neposkytnutím těchto informací vnáší MŠMT do celého dotačního titulu podezření na možnou podjatost či manipulaci při 

rozhodování o udělení státních dotací. Máme-li toto podezření s troškou nadsázky artikulovat, pak o dotacích pro pionýry 

rozhodují pionýři. 

V listopadu 2020 jsme ve věci neposkytnutí těchto informací podali na MŠMT žalobu. Pokud byste se rozhodl nečekat na 

závěr soudu a poskytnout nám informace o složení hodnoticích komisí již nyní, jistě by to přispělo k důvěře ve Vaše působení 

na MŠMT a státu by to ušetřilo náklady spojené s projednáváním věci u soudu. Tato věc nám však neleží na srdci tolik jako 

systémové řešení podpory práce s dětmi a mládeží. 

Vážený pane ministře, žádáme Vás o nápravu a vyzýváme Vás k zásadnímu přeformulování dotačních pravidel tak, aby 

zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak důležitý segment, jako jsou 

mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Věříme, že s Vaším příchodem se k celé záležitosti postaví MŠMT s maximální transparentností a rozptýlí veškeré současné 

pochyby o manipulaci s dotačními tituly pro mládežnické organizace. 

S pozdravem 

Ing. Vojtěch Razima, 

ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s. 
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Ministr školství Vladimír Balaš v červenci 2022 zaslal Kverulantovi odpověď. Ministr píše, že složení komise, která organizacím 

přiděluje dotace neposkytne. Kverulanta tento postoj utvrzuje v přesvědčení, že členem komise, která přidělovala dotace i 

organizaci Pionýr byl vrcholný představitel této organizace. O tom, že se ministr pustí do nastavení transparentních pravidel 

dotací pro mládež není v dopise ani čárka. 

Prosba o podporu 

Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa 

(mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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277. Jak díky Kverulantovi dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 

10 milionů a skončil v konkurzu 
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Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jak-diky-kverulantovi-dostal-prodejce-fejkovych-respiratoru-pokutu-10-

milionu-a-skoncil-v-konkurzu/ 

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou 

CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a 

dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 zakázala prodej těchto respirátorů. Firma TEX-TECH Kverulantovi nejprve 

vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Následně 

soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. Šetření ČOI vyvolané 

Kverulantem, a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl stV době vrcholící koronavirové 

epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za 

splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani 

evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem 

března 2022 zakázala prodej těchto respirátorů a v květnu téhož roku dostal TEX-TECH od ČOI pokutu 10 milionů korun. 

Ještě, než ČOI dokončila svoje šetření, firma TEX-TECH na Kverulanta podala žalobu. Soud ji však zamítl. Šetření ČOI vyvolané 

Kverulantem, a prohraný soud proti Kverulantovi vedly k tomu, že TEX-TECH skončil v konkurzu. Kverulant to považuje za svoji 

zásluhu. o dostát svým závazkům a v prosinci 2021 na skončil v konkurzu. Kverulant to považuje i za svoji zásluhu. Oceňte 

Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a alespoň symbolickým darem. 

Foto: Kverulant.org 

Certifikace respirátorů 

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. 

Respirátor TEX-TECH nevyhověl 

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 označoval 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. Tento proces je pro oblast osobních ochranných prostředků a 

https://www.kverulant.org/article/jak-diky-kverulantovi-dostal-prodejce-fejkovych-respiratoru-pokutu-10-milionu-a-skoncil-v-konkurzu/
https://www.kverulant.org/article/jak-diky-kverulantovi-dostal-prodejce-fejkovych-respiratoru-pokutu-10-milionu-a-skoncil-v-konkurzu/
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zdravotnických prostředků detailně popsán v publikaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Tato publikace je zdarma ke stažení. 

Obrázek: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

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 Číny. 

Jediné certifikáty, kterými TEX-TECH donedávna disponovala, jsou dva certifikáty ISO. I když jejich získání někým, kdo vyráběl 

a prodával fejkové respirátory, je pro Kverulanta záhadou. Ten první ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systémy 

managementu jakosti, v případě že jej požaduje zákazník. A druhý ISO 13485:2016 je samostatná norma, která vychází z 

normy ISO 9001, ale obsahuje některé konkrétní požadavky pro zdravotnické prostředky. Ani jeden z těchto certifikátů 

samozřejmě nenahrazuje zkouškou u certifikované zkušebny. Skutečná certifikace ISO je o dlouhý a poměrně náročný proces. 

Kverulant tedy pokládá za nemožné, aby firma, která vznikla 30.6.2020 prošla certifikací ISO k 10.7.2020. Navíc je třeba ještě 

dodat, že implementace ISO norem nedokládá nic o kvalitě výroby ani výrobku samotného. 

Nechtěné přiznání firmy TEX-TECH 

Zájem o veřejnosti o tuto kauzu donutil firmu TEX-TECH vydat 1 února 2021 tiskové prohlášení. Vyhrožovala v něm 

Kverulantovi „patřičnými právními kroky“. Tím se Kverulant samozřejmě zastrašit nedá. Podstatnější v tiskové zprávě však byla 

ukřivděná věta: „Informace o tom, že vyrábíme a distribuujeme nekvalitní produkt nás navíc zastihuje pár dní před 

dokončením kompletní certifikace, která probíhá v zahraničí (…)“. Šlo totiž vlastně o přiznání, že TEX-TECH doposud platnou 

certifikaci neměl a vyráběl a prodával tak fejkové respirátory. 

Podání na Českou obchodní inspekci 

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci. Kverulant podání na ČOI poslal 

také v kopii na Státní zastupitelství a na Policii. V tomto případě Kverulant doufal, že dřív nebo později stanou podvodníci z 

TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízelo 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. Kverulantovo trestní oznámení však bylo 

odloženo. 

ČOI Kverulantovým podnětem začala záhy zbývat. Více také v reportáži Českého rozhlasu z února 2021: 

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 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.“ 

V listopadu 2021 Kverulant svůj dotaz na ČOI zopakoval s obdobným výsledkem. ČOI znovu zopakovala, že ani jeden z jimi 

zkoušených respirátorů dodaných firmou TEX-TECH při zkouškách nevyhověl a byly tak značnou CE označeny v rozporu se 

zákonem. 

Turecký certifikát pro TEX-TECH 

Patnáct dnů od Kverulantova odhalení se firma TEX-TECH na svém webu pochlubila novým, tureckým certifikátem vydaným 

od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION dne 15 února 2021. Kverulant jej považuje za podezřelý a tak firmu TEX-TECH znovu 

nahlásili na ČOI. Ta mu sdělila, že Kverulantovo podezření prověří. 

ČOI zastavila prodej respirátorů TEX-TECH 

V březnu 2022 konečně doběhlo dlouhé řízení České obchodní inspekce a ČOI uložila výrobci TEX-TECH výrobku ochranné 

opatření, kterým je zákaz dodávání osobního ochranného prostředku – Respirátoru FFP2 Premium, model 01102020/T, 

výrobní série 10072020 na trh, a stažení tohoto výrobku z trhu. Informace o zjištěních vztahujících se k uvedenému výrobku 

byly nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněny v systému Safety Gate (dříve označeno termínem RAPEX). Zdůvodnění 

zastavení prodeje je drtivé. 

V akreditované laboratoři byly provedeny laboratorní zkoušky, které ověřovaly celkový průnik, průnik filtračním materiálem a 

dýchací odpor (dle požadavků stanovených v čl. 7.9.1, 7.9.2 a 7.16 normy EN 149:2001+A1:2009). Z výsledků provedených 
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zkoušek vyplývá, že výrobek nevyhověl požadavkům na celkový průnik a průnik filtračním materiálem – zkoušce chloridem 

sodným a zkoušce parafínovým olejem. Výrobek není v souladu s požadavky nařízení EP a Rady 2016/425, o osobních 

ochranných prostředcích. Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační polomaska má větší celkový průnik a průnik filtračním 

materiálem, nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými 

částicemi a kapalnými aerosoly. Výrobek rovněž nesplňuje požadavky na označení CE a na návod a informace pro spotřebitele 

(dle bodu 1.4 přílohy II výše uvedeného nařízení EU). Dále nebylo provedeno posouzení shody a nebylo doloženo EU 

prohlášení o shodě potvrzující, že u výrobku byl dodržen postup posouzení shody v souladu s požadavky nařízení EU. 

Pravomocná pokuta 10 milionů korun 

Po zákazu prodeje fejkových výrobků následoval další logický krok. Firma TEX-TECH dostala úhrnnou pokutu 10 milionů 

korun. 

Zastavení prodeje TEX-TECH v Alze 

V průběhu práce na této kauze Kverulant zjistil, že fejkové respirátory od firmy TEX-TECH prodává i Alza. Kverulant ji 4. února 

2021 vyzval k zastavení prodeje. Přesně to se ještě ten den stalo. Bohužel po té, co si 15. února firma TEX-TECH opatřila výše 

zmíněný, turecký certifikát, Alza prodej opět obnovila. 

Obrázek: Alza 

Žaloba od TEX-TECH na Kverulanta 

Koncem února zaslal advokát najatý firmou TEX-TECH výhružný dopis. Píše v něm, že pokud Kverulant svoji kauzu ze svých 

stránek neodstraní do 10 března 2021: „podám žalobu, na základě které budu požadovat mimo výše uvedené též náhradu 

škody a nemajetkové újmy, kterou jste mému klientovi svým protiprávním jednáním způsobili“. Kverulant je na podobné 

vyhrožování zvyklý a svoji kauzu nestáhl. 

V polovině dubna 2021 pánové z TEX-TECHu svoji výhružku splnili a u Obvodního soudu pro Prahu 10 se domáhali stažení 

všech článků o jejich problematických výrobcích z Kverulantova webu. Nově soudu tvrdili, že jejich respirátory disponovali 

platným certifikátem CE od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION z 15 února 2021 

Fotokoláž: Kverulant 

Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Počátkem června 2021 zaslal soudu svoje vyjádření. Jako 

obvykle Kverulant uvedl, že jeho texty jsou „kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (Kverulant.org) (vycházejících z citací 

pravých a obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů na tyto listiny přímo v 

textu) a dále hodnotících soudů, jimiž odpůrce vyjadřuje svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh 

navrhovatelem“. 

Soud dal Kverulantovi zapravdu a vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi zakázalo publikovat tuto kauzu zamítl. 

V odůvodnění poukázal zejména na to, že TEX-TECH ani soudu nedoložil, že certifikace od turecké instituce UNIVERSAL 

CERTIFICATION je k certifikaci dle CE skutečně oprávněna. 

Kverulant má s křikem potrefených hus již bohaté zkušenosti. 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 v létě 2021zapravdu a konstatoval, že Kverulant 

popsal skutečný stav věcí. Podrobnosti naleznete v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. 

To však není jediný podobný případ. Kverulant v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan 

Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, 

dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou 

se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících 

informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji 

kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 

2018 Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů. 

TEX-TECH skončil v konkurzu 

Šetření ČOI vyvolené Kverulantem, zastavení prodeje fejkových respirátorů na Alze, byť dočasné a prohraný soud proti 

Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl sto dostát svým závazkům a tak skončil v létě 2021 v insolvenci. 

Insolvenční řízení se v zásadě skládá z několika fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. 

Následuje rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka. Tím je pravidla rozhodnutí 
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soudu o tom, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. V případě TEX-TECH se tak stalo usnesením Krajského soudu v 

Brně dne 17. prosince 2021. 

Fejkový expert Aaron Günsberger 

Když už je řeč o respirátorech, je užitečné zmínit člověka, který opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů 

respirátorů zaslaných občany. Celková cena těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Tento člověk se jmenuje 

Aaron Günsberger a je to několikrát usvědčený lhář. Jeho zkušebnu nikdo nikdy neviděl. 

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz 

Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich 

náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru, však bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou 

košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával 

výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s falešnou certifikací. Ne dosti na tom, dokonce se chlubil 

prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že platnou respirátory mají. 

Prosba o podporu 

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 začněte jej podporovat jakkoliv malým, 

za to však pravidelným příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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278. Mezinárodní den bionafty 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 10. 8. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 11 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/mezinarodni-den-bionafty-2/ 

Dnes je mezinárodní den bionafty. Což dokazuje, že mezinárodně lze slavit i kdejakou hloupost. 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března 2022 avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na 

ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned 

za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal 

je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně 

zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává bude bojovat dál. Oceňte Kverulantův 

vytrvalý boj proti biopalivům alespoň symbolickým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/mezinarodni-den-bionafty-2/
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279. Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červenec 2022 

Online ● eagri.cz (Průmysl / Logistika) ● 10. 8. 2022, 8:40 

Autor: Milena Sedláčková ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 6 313 ● GRP: 0.07 ● OTS: 0.00 ● AVE: 12717.19 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-

podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-123.html 

Rozcestník eAGRI 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství Portál farmáře Dotace Venkov Zemědělství Ochrana zvířat Potraviny Lesy Voda Poradenství a 

výzkum Životní prostředí Půda 

Resortní organizace 

Přihlásit Přihlásit přes DS 

Upozornění: 

Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. 

Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace 

zde. 

nacházíte se zde 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červenec 2022 

10.8.2022 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červenec 2022 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací: 

1) Kopii dopisu Ares(2021)1426371 ze dne 23. 2. 2021 

2) Kopii dopisu Ares(2019)3939624 ze dne 20. 6. 2019 

3) Kopii odpovědi 444-15/2019-SZEU/ZEMŽP ze dne 16. 9. 2019 

4) Kopii odpovědi 1108-1/2020-SZEU-ZEMŽP ze dne 15. 1. 2020 

5) Kopii zápisu z dvoustranného jednání Ares(2020)1436083 ze dne 9. 3. 2020 

6) Kopii odpovědi na zápis z dvoustranného jednání 2921-10/2020-SZEU-ZEMŽP ze dne 27. 3. 2020 

Pokud není možné žádosti vyhovět, protože rozsudek ještě nebyl písemně vyhotoven, žádám o prodloužení lhůty a poskytnutí 

v momentě, kdy to bude možné. Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat prostřednictvím e-mailu. Za její 

poskytnutí předem děkuji. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 30. června 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, Vám k bodu 3, 4 a 6 Vaší žádosti zasílám v příloze kopie požadovaných dopisů. 

https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-123.html
https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-123.html
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K bodu 1, 2 a 5 Vaší žádosti sděluji, že v souladu s článkem 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, byla žádost postoupena Evropské komisi k 

vyřízení. 

(Přílohy: 1. Kopie dopisu 4444-15/2019-SZEU/ZEMŽP; 2. Kopie dopisu 1108-1/2020-SZEU-ZEMŽP; 3. Kopie dopisu 2921-

10/2020-SZEU-ZEMŽP) 

Dotaz: 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto Vaši instituci zdvořile žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

1. Žádám Vás o sdělení názvů všech firem, které na území ČR využívají k testování léčiv nebo návykových látek laboratorní psy, 

nebo je k testování využívaly v posledních pěti letech - tedy údaje za roky 2017 až 2022. 

2. U každé z uvedených společností žádám o uvedení schváleného rozsahu testování - počtu zvířat, účelu testování, časového 

období a případných jiných podmínek. 

3. Co přesně ze strany státu vyžaduje udělení výše vyjmenovaných povolení na testování léčiv či návykových látek na 

zvířatech? Co musí držitelé těchto povolení splnit? 

4. Je ministerstvu známo, odkud výzkumné laboratoře psy získávají? Existuje jejich evidence? Jestliže ano, prosím o sdělení 

těchto údajů opět po jednotlivých subjektech. 

5. Je ministerstvu známo, ke kolika pokusům na laboratorních psech v ČR ročně dochází? Kolik psů je ročně v ČR využito na 

laboratorní pokusy? Kolik psů je při těchto pokusech či po jejich uskutečnění usmrceno? 

6. Realizuje stát kontrolní činnost těchto pokusů a zařízení? Kdo ji provádí? Prosím o sdělení počtů kontrol za posledních pět 

let po jednotlivých letech - tedy údaje za roky 2017 až 2022. 

O odpovědi žádám jako fyzická osoba. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-

mailovou adresu. Bude-li nutné za vyřízení mé žádosti účtovat nějaký poplatek, prosím o předchozí zaslání jeho odhadu. 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 1. července 2022 Vaši žádost ohledně poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační 

zákon“), týkající se zaslání informací k pokusům na zvířatech v České republice. 

K otázce č. 1 Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace ve vztahu k anonymitě uživatelů. K otázce 

č. 4 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace z důvodu faktické neexistence požadované informace. 

K Vašim dotazům sdělujeme následující informace: 

Žádám Vás o sdělení názvů všech firem, které na území ČR využívají k testování léčiv nebo návykových látek laboratorní psy, 

nebo je k testování využívaly v posledních pěti letech – tedy údaje za roky 2017 – 2022. 

V České republice není schváleno zařízení uživatele pokusných zvířat, které by v letech 2017 – 2022 provádělo testování 

návykových látek na psech. 

V České republice jsou k dnešnímu dni schválena 3 zařízení, kde jsou používáni psi k testování léčiv. Ve dvou z těchto zařízení 

se testují veterinární léčiva, jejichž cílovým druhem, u kterého budou použita, je pes domácí. Jedno zařízení testuje léčiva pro 

humánní účely. 

U každé z uvedených společností žádám o uvedení schváleného rozsahu testování – počtu zvířat, účelu testování, časového 

období a případných jiných podmínek. 

Data o spotřebě pokusných zvířat za rok 2021 ještě nejsou zcela zpracována a nebyla oficiálně předána Evropské komisi. Proto 

zde nejsou uvedena. 

Údaje vztahující se k jednotlivým uživatelům: 

1. zařízení 

Časové období: 2020 

Počet zvířat: 81 (pouze opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí 
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Časové období: 2019 

Počet zvířat: 167 (z toho 113 použito prvně a 54 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí 

Časové období: 2018 

Počet zvířat: 558 (z toho 331 použito prvně a 227 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí 

Časové období: 2017 

Počet zvířat: 410 (z toho 273 použito prvně a 137 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí 

2. zařízení: 

Časové období: 2018 

Počet zvířat: 8 (první použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí 

Pozn.: Uživatel prováděl pokusy na psech týkající se veterinárních léčivých přípravků a jejich reziduí pouze v roce 2018. 

3. zařízení: 

Časové období: 2020 

Počet zvířat: 232 (z toho 8 použito prvně a 224 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se humánních léčivých přípravků 

Časové období: 2019 

Počet zvířat: 269 (z toho 140 použito prvně a 129 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se humánních léčivých přípravků 

Časové období: 2018 

Počet zvířat: 152 (z toho 86 použito prvně a 66 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se humánních léčivých přípravků 

Časové období: 2017 

Počet zvířat: 202 (z toho 140 použito prvně a 62 opětovné použití) 

Účel testování: Právní předpisy týkající se humánních léčivých přípravků 

Dále uvádíme, že v § 18 zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon na 

ochranu zvířat“) jsou stanoveny účely pokusů, pro které lze provádět pokusy: 

a) základní výzkum, 

b) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem 

1. zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím nebo jejich následkům u lidí, zvířat 

nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit, 

2. posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin, nebo 

3. zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským účelům; 

c) pro jakýkoli z cílů uvedených v písmeni b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, 

krmiv a jiných látek nebo výrobků, 

d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat, 

e) výzkum zaměřený na zachování druhů, 



  

Přehled zpráv  717 

f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí, 

g) trestní řízení a jiné soudní řízení. 

Co přesně ze strany státu vyžaduje udělení výše vyjmenovaných povolení na testování léčiv či návykových látek na zvířatech? 

Co musí držitelé těchto povolení splnit? 

Používat pokusná zvířata smí jen osoba, které bylo k této činnosti uděleno oprávnění. Oprávnění k používání pokusných zvířat 

uděluje ministerstvo na základě žádosti podané na předepsaném formuláři. Zařízení uživatele pokusných zvířat před vydáním 

rozhodnutí 

o udělení oprávnění posoudí nejméně dva posuzovatelé, kteří na místě posoudí, zda zařízení splňuje všechny požadavky a 

vypracují písemný posudek. Další podmínkou práce s pokusnými zvířaty jsou specifické požadavky na odbornou způsobilost 

pracovníků. Osoba, která bude navrhovat pokusy a projekty pokusů, provádět pokusy na pokusných zvířatech, pečovat o 

pokusná zvířata nebo usmrcovat pokusná zvířata, musí před prováděním těchto úkonů absolvovat náležité vzdělání a 

odbornou přípravu, na jejímž konci je složení zkoušky a obdržení osvědčení. Uživatel pokusných zvířat je pro své zařízení 

povinen zřídit odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat. 

Pokud bylo uživateli pokusných zvířat uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat, může požádat státní orgán příslušný 

ke schvalování projektů pokusů o schválení projektu pokusů. Nikdo nesmí provést nebo nařídit provedení projektu pokusů 

nebo pokusu bez předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů. Pokusy smí uživatel 

pokusných zvířat provádět výhradně v rámci určitého schváleného projektu pokusů. 

Projekt pokusů musí být prováděn v souladu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů od státního orgánu příslušného ke 

schvalování pokusů. Státní orgán příslušný ke schvalování projektu pokusů musí provést hodnocení projektu pokusů 

dostatečně podrobně v závislosti na druhu projektu pokusů. Projekt pokusů lze schválit, pouze pokud obdržel příznivé 

hodnocení. Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů učiní potřebná opatření, aby měl k hodnocení projektů 

pokusů poradce z kruhu odborníků, kteří ustanoví rezortní odbornou komisi a v každém řízení si vyžádá stanovisko této 

komise. 

Další informace lze nalézt na webových stránkách www.oz.mze.cz v sekci Pokusná zvířata a dále v zákoně na ochranu zvířat. 

Je ministerstvu známo odkud výzkumné laboratoře psy získávají? Existuje jejich evidence? Jestliže ano, prosím o sdělení těchto 

údajů opět po jednotlivých subjektech. 

Tato část žádosti o informace byla rozhodnutím odmítnuta; přesto ministerstvo poskytuje obecné informace vedoucí k 

objasnění problému: 

Podle § 17f odst. 1 zákona na ochranu zvířat smějí být psi domácí (Canis familiaris) používáni k pokusům pouze tehdy, byli-li 

pro použití k pokusům chováni. 

Při každém řízení o schválení projektu pokusů státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů musí být v žádosti 

o schválení projektu pokusů uveden původ pokusných zvířat. 

Uživatel, chovatel a dodavatel pokusných zvířat vede podle § 17g a § 17h zákona na ochranu zvířat záznamy o pokusných 

zvířatech, které jsou předkládány kontrolním orgánům. 

Je ministerstvu známo, ke kolika pokusům na laboratorních psech v ČR ročně dochází? Kolik psů je ročně v ČR využito na 

laboratorní pokusy? Kolik psů je při těchto pokusech či po jejich uskuteční usmrceno? 

Ministerstvo každoročně shromažďuje a zveřejňuje statistické informace o používání pokusných zvířat k pokusům, včetně 

informací o skutečné závažnosti pokusů a původu a druzích subhumánních primátů, kteří byli k pokusům v České republice 

použiti. 

Statistické informace o počtech použitých zvířat jsou k nahlédnutí na webových stránkách ochrany zvířat www.oz.mze.cz . 

V rámci pokusů mohou být zvířata opětovně používána, pokud byla skutečná závažnost předchozího pokusu mírná nebo 

střední a zvíře je v dobrém zdravotním stavu. V roce 2021 byl celkový počet prvně použitých psů v ČR 377. 

Pro informování veřejnosti o projektech pokusů jsou na internetových stránkách ministerstva zveřejňována netechnická 

shrnutí schválených projektů pokusů, ve kterých jsou k dohledání informace o počtu a druhu použitých zvířat ve schválených 

projektech pokusů v jednotlivých letech. 

Počty usmrcených zvířat v rámci jednotlivých pokusů nejsou ministerstvem evidovány a od uživatelů vyžadovány. Povinnost 

vedení této evidence náleží podle zákona na ochranu zvířat jednotlivým zařízením uživatelů pokusných zvířat. Tato evidence je 

při kontrole zařízení předkládána kontrolním orgánům. 
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Realizuje stát kontrolní činnost těchto pokusů a zařízení? Kdo ji provádí? Prosím o sdělení počtu kontrol za posledních pět let 

po jednotlivých letech – tedy údaje za roky 2017 – 2022. 

Dozorovým / kontrolním orgánem na úseku ochrany zvířat proti týrání, tedy i zařízení uživatelů, chovatelů a dodavatelů 

pokusných zvířat, jsou podle § 22 zákona na ochranu zvířat Krajské veterinární správy Státní veterinární správy ČR. Četnost a 

obsah kontrol je v plné kompetenci Státní veterinární správy ČR. Ministerstvo zemědělství není věcně a místně příslušným 

orgánem k provádění kontrol v zařízeních uživatelů, chovatelů a dodavatelů pokusných zvířat a nemůže tedy poskytnout 

požadované informace. 

Dotaz: 

Zaslání informací na vědomí k čj. MZE-39418/2021-15111 ze dne 23. 7. 2021, resp. pozdějším a žádost o informaci dle zákona 

106/1999 Sb. 

Dle zákona číslo č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás opětovně žádáme o zaslání vašich případných 

nových rozhodnutí nebo usnesení, která byla vydána po Vašem laskavém sdělení ze dne 15. 6. 2022, č.j. MZE-36247/2022-

11181 v souvislosti s kauzou MVN Velké Vrbno. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve věci přezkumného řízení o povolení stavby vodního díla „MVN Velké Vrbno – etapa I.“, Vám sděluji, že 

Ministerstvo zemědělství vydalo rozhodnutí o odvolání čj. MZE-38758/2022-15111 ze dne 7. července 2022, kterým odvolání 

společnosti Horský areál Paprsek s.r.o. zamítlo a rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje čj KUOK 46594/2021 ze dne 

30. dubna 2021 potvrdilo. 

Kopie rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj. MZE-38758/2022-15111 ze dne 

7. července 2022 (v anonymizované podobě s ohledem na ochranu osobních údajů) je přílohou tohoto dopisu. 

Pro úplnost Vám dále sděluji, že ústředním vodoprávním úřadem ve věcech ochrany množství a jakosti povrchových a 

podzemních vod je podle § 108 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, Ministerstvo životního prostředí. Tento ústřední orgán státní správy by Vám mohl být nápomocen v 

orientaci v ekologických limitech pro povrchové vody. 

(Příloha: Rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj. MZE-38758/2022-15111 ze dne 7.7.2022) 

Dotaz: 

Žádost Ministerstvu zemědělství o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

Dne 24. 5. 2022 se uskutečnil sněm Komory veterinárních lékařů ČR (dále jen Komora nebo KVL), na kterém byly schvalovány 

nové stavovské předpisy. Dle zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ustanovení § 19 je Komora povinna do 30 

dnů předložit Ministerstvu zemědělství veškeré stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Má-li ministr zemědělství za to, že 

stavovský předpis Komory je v rozporu s ústavním nebo jiným zákonem, je oprávněn podat návrh na jeho zrušení soudem. 

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpovědi na následující otázky: 

1) Splnila Komora zákonem stanovenou povinnost a předložila v zákonem stanoveném termínu nově schválené stavovské 

předpisy Ministerstvu zemědělství? 

2) Pokud Komora nesplnila tuto svoji povinnost, jaké opatření v této věci Ministerstvo zemědělství uskutečnilo nebo uskuteční 

a jaký dopad bude mít toto opatření na platnost stavovských předpisů? 

3) Pokud Komora zákonem stanovenou povinnost splnila, jak naloží Ministerstvo zemědělství prostřednictvím pana ministra s 

faktem, že některá ustanovení stavovských předpisů jsou pravděpodobně v rozporu se zákonem č. 381/1991 Sb. o Komoře 

veterinárních lékařů v platném znění (viz. uvedené příklady níže). 

Příklad č. 1) 

Ustanovení volebního řádu čl. 3 odst. 3 nebo čl. 6 odst. 1, svým zněním omezují členům Komory s uloženým osvědčením, 

jejich zákonem garantované právo, volit a být volen, dané ustanovením § 6, odst. 1b zákona č. 381/1991Sb. v platném znění. 

Příklad č. 2) 
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Čl. 20 odst. 1 volebního řádu (který sice v první větě správně cituje část zákona a to, že sněm volí prostou většinou hlasů 

přítomných členů Komory) v rozporu se zákonem hovoří o volbě kandidátů vzešlých z nově zavedeného institutu primárních 

korespondenčních nebo elektronických voleb, a nikoliv o volbě členů orgánů. Stejně tak, v další větě již nehovoří o volbě 

jednotlivých členů do orgánů Komory, jak uvádí zákon o Komoře, ale o hlasování o kandidátní listině sestavené dle výsledků 

primárních voleb jako celku. 

4) Jaká další ustanovení stavovských předpisů byla nalezena jako rozporná s platnými zákony a jaké opatření bylo i v tomto 

případě provedeno. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti ze dne 17. července 2022 podané na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete odpovědi na otázky 

týkající se stavovských předpisů, které byly změněny na XXX. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se 

konal dne 21. května 2022, uvádím následující. 

1. Splnila Komora zákonem stanovenou povinnost a předložila v zákonem stanoveném termínu nově schválené stavovské 

předpisy Ministerstvu zemědělství? 

Komora veterinárních lékařů České republiky splnila svou zákonnou povinnost a oznámení o změně stávajících řádů, tj. 

stavovských předpisů, bylo prostřednictvím jejího advokáta Mgr. Zbyňka Láníka doručeno na ministerstvo v zákonné lhůtě dne 

16. června 2022. 

2. Pokud Komora nesplnila tuto svoji povinnost, jaké opatření v této věci Ministerstvo zemědělství uskutečnilo nebo uskuteční 

a jaký dopad bude mít toto opatření na platnost stavovských předpisů? 

Komora veterinárních lékařů ČR svou povinnost danou § 19 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, splnila. 

3. Pokud Komora zákonem stanovenou povinnost splnila, jak naloží Ministerstvo zemědělství prostřednictvím pana ministra s 

faktem, že některá ustanovení stavovských předpisů jsou pravděpodobně v rozporu se zákonem č. 381/1991 Sb., o Komoře 

veterinárních lékařů v platném znění. 

Pokud by ministerstvo zjistilo, že určitá ustanovení stavovských předpisů jsou v rozporu s v současné době platnou 

legislativou, tak by tato skutečnost byla panem ministrem oznámena Komoře veterinárních lékařů České republiky a pan 

ministr by v souladu s § 19 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, podal návrh na zrušení předmětného ustanovení stavovských předpisů. 

4. Jaká další ustanovení stavovských předpisů byla nalezena jako rozporná s platnými zákony a jaké opatření bylo i v tomto 

případě provedeno. 

Ministerstvo dosud nezjistilo žádná další rozporná ustanovení s v současné době platnou legislativou. 

Dotaz: 

Žádost o informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 

Žádám ve výše uvedeném smyslu na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán způsob ochrany 

vysazených sazenic lesních stromků před okusem lesní zvěří neboje způsob ochrany proti okusu zvěří sazenic záležitostí resp. 

rozhodnutí majitele lesa, tak 

aby splnil svoji zákonnou povinnost. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

ve které žádáte o sdělení, „ na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán způsob ochrany vysazených 

sazenic lesních stromků před okusem lesní zvěří nebo je způsob ochrany proti okusu zvěří sazenic záležitostí resp. rozhodnutí 

majitele lesa, tak aby splnil svoji zákonnou povinnost.“, sděluji následující. 

Podle § 32 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „lesní zákon“) jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří, nejen vlastníci 

lesa, ale i uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů. Orgány státní správy lesů jsou současně povinny v souladu s § 51 odst. 

1 lesního zákona vykonávat dozor nad dodržováním lesního zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho 

základě. 
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Orgány státní správy lesů tedy dbají, aby les nebyl nepřiměřeně poškozován zvěří, a současně dozorují, zda vlastník či nájemce 

lesa dodržuje lesní zákon včetně toho, zda chrání lesní porosty před okusem zvěří, a to v souladu s lesním zákonem i jeho 

jednotlivými ustanoveními. 

V případě zjištěných nedostatků, popř. porušení lesního zákona ukládají orgány státní správy lesů podle § 51 odst. 1 opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků. Vždy je přitom třeba vycházet z okolností každého jednotlivého případu. 

Závěrem je třeba konstatovat, že stanovisko Ministerstva zemědělství k jednotlivým ustanovením právních předpisů a k jejich 

aplikaci není ve své podstatě informací podle informačního zákona, není právně závazné a nelze se jej dovolávat v konkrétním 

případě. Závazný výklad právních předpisů může v konkrétním případě poskytnout pouze soud. 

Dotaz: 

Žádost o informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 

Žádám ve výše uvedeném smyslu na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán omezení obecního 

užívání lesního pozemku, tedy poměr mezi částí lesního pozemku lesní oplocenkou zabezpečenou (proti okusu sazenic lesní 

zvěří) a neoplocenou (veřejnosti přístupnou) tak, aby nebyl tento poměr resp. majitel lesa v rozporu se zákonnou normou viz § 

32 odst. 8 lesního zákona. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

ve které žádáte o sdělení, „ na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán omezení obecního užívání 

lesního pozemku, tedy poměr mezi částí lesního pozemku lesní oplocenkou zabezpečenou (proti okusu sazenic lesní zvěří) a 

neoplocenou (veřejně přístupnou) tak, aby nebyl tento poměr resp. majitel lesa v rozporu se zákonnou normou viz § 32 odst. 

8 lesního zákona.“, sděluji následující. 

Podle § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „lesní zákon“) „ je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání 

lesa (§ 19 odst. 1); to se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo 

farmových chovů zvěře. “ 

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodujícím kritériem při posuzování, zda oplocením lesního pozemku nedochází k 

porušování lesního zákona, není výměra oplocené plochy, ani její poměr k ploše neoplocené, ale pouze účel oplocení. Správní 

orgán tedy při výkonu dozoru nad dodržováním lesního zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě 

podle § 51 odst. 1 lesního zákona posuzuje účel zjištěného oplocení, a to s ohledem na konkrétní okolnosti každého 

jednotlivého případu s tím, že musí posoudit například i to, zda je oplocením skutečně sledován vlastníkem lesa uváděný účel 

nebo zda nedochází k jinému jednání v rozporu s lesním zákonem. 

V případě zjištěných nedostatků, popř. porušení lesního zákona, ukládají orgány státní správy lesů podle § 51 odst. 1 opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků. Vždy je přitom třeba vycházet z okolností každého jednotlivého případu. 

Závěrem je třeba konstatovat, že stanovisko Ministerstva zemědělství k jednotlivým ustanovením právních předpisů a k jejich 

aplikaci není ve své podstatě informací podle informačního zákona, není právně závazné a nelze se jej dovolávat v konkrétním 

případě. Závazný výklad právních předpisů může v konkrétním případě poskytnout pouze soud. 

Dotaz: 

Žádost o informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 

Žádám ve výše uvedeném smyslu na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán opodstatněnost 

lesních oplocenek realizovaných při ochraně nových sazenic lesních stromku, vysázených v souladu s LHP. s rozhodnutím o 

rozšíření geograficky nepůvodních dřevin nebo z rozhodnutí majitele lesa, před okusem zvěří jako splnění zákonné povinnosti 

majitele lesa. 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství obdrželo Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o sdělení, „ na základě jakého právního předpisu či nařízení určuje správní orgán 

opodstatněnost lesních oplocenek realizovaných při ochraně nových sazenic lesních stromků, vysázených v souladu s LHP, s 

rozhodnutím o rozšíření geograficky nepůvodních dřevin nebo z rozhodnutí majitele lesa, před okusem zvěří jako splnění 

zákonné povinnosti majitele lesa. “ 
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K Vaši žádosti sděluji, že podle § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) „ Je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za 

účelem omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1); to se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních 

porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře. “ V případě oplocení lesa k ochraně porostů před zvěří je 

toto oplocení podle ustálené správní praxe možné do doby zajištění porostu (§ 2 písm. j) lesního zákona). Jedná-li se tedy o 

porost zajištěný, neopravňuje k vybudování oplocení ani případná doplňková výsadba prováděná v tomto porostu, neboť v 

takovém případě by mohlo dojít k situaci, kdy by s ohledem na průběžné doplňování porostu mohl být oplocen trvale, což je 

v rozporu s účelem a smyslem úpravy obsažené v lesním zákoně. 

Příslušný orgán státní správy lesů může posoudit zákonnost vybudovaného oplocení při výkonu dozoru podle § 51 odst. 1 

lesního zákona, při kterém dozírá na dodržování lesního zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě. 

V případě zjištěných nedostatků, popř. porušení lesního zákona ukládají orgány státní správy lesů podle § 51 odst. 1 opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků. Vždy je přitom třeba vycházet z okolností každého jednotlivého případu. 

Tato opatření jsou ukládána v rámci správních řízení správním rozhodnutím, ve kterém musí být uvedeny důvody výroku 

rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 

předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k 

podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Správní orgán tedy musí vždy uvést na základě jakého ustanovení právního předpisu a na základě jaké úvahy posoudil 

legálnost oplocení lesního pozemku, a to v konkrétním rozhodnutí týkajícím se konkrétního případu. V takovém případě může 

účastník řízení využít svých práv v řízení, případně se může proti vydanému rozhodnutí bránit využitím řádného opravného 

prostředku. 

Závěrem je třeba konstatovat, že stanovisko Ministerstva zemědělství k jednotlivým ustanovením právních předpisů a k jejich 

aplikaci není ve své podstatě informací podle informačního zákona, není právně závazné a nelze se jej dovolávat v konkrétním 

případě. Závazný výklad právních předpisů může v konkrétním případě poskytnout pouze soud. 

Dotaz: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás prosím o následující údaje: 

Kontaktní údaje na registrované zemědělce, kteří hospodaří na půdních blocích v Plzeňském a Karlovarském kraji. Pro 

podnikající fyzické osoby prosím o kontaktní adresu a IČO, u právnických osob navíc ještě o email, bude-li u daného kontaktu 

k dispozici. 

Pokud by bylo časově náročné filtrovat zemědělce pro uvedené kraje a bylo výrazně snazší pořídit komplexní seznam všech 

registrovaných zemědělců pro celou republiku, pak prosím tedy o rozšíření požadavku na území celé České republiky. 

Pokud bude z důvodu větší časové náročnosti požadována úhrada za poskytnutí informace, prosím o zaslání předběžného 

odhadu výše úhrady k potvrzení. 

Odpověď: 

Podáním ze dne 14. července 2022 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“), s žádostí o poskytnutí 

kontaktních údajů na registrované zemědělce, kteří hospodaří na půdních blocích v Plzeňském a Karlovarském kraji. 

Po zaplacení požadované úhrady Vám v příloze zasílám databázi hospodařících subjektů v Plzeňském a Karlovarském kraji v 

požadovaném rozsahu. Základní údaje jsou veřejně dostupné na adrese https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ 

a lze je stáhnout z veřejného Portálu farmáře - LPIS, kde si přes veřejný export dat můžete stáhnout sestavu za určité 

katastrální území, kde v xml. souborech najdete ID uživatele, jméno, příjmení, obchodní jméno, IČO a právní formu. E-maily a 

telefonní čísla u fyzických osob nejsme podle GDPR oprávněni sdělovat. Nad rámec informací, které ministerstvo zveřejňuje 

podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytuji 

e-mailové adresy právnických osob. 

(Přílohy: Seznam zemědělců) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na prosazování 

veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a 

hospodárných principů při správě státu a územních samospráv. 

Koncern Agrofert by mohl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. V pořadu Otázky Václava Moravce 

v České televizi to v neděli 19. 6. 2022 ministr zemědělství. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo zemědělství, (dále jen „povinný“) 

o sdělení následujících informací o tom co povinný, či jemu podřízené organizace, zejména Státní zemědělský intervenční 

fond v této záležitosti doposud učinily: 

Jak byla vyčíslena částka 4,5 miliardy korun? Uveďte její výpočet v podrobnosti, kterou máte k dispozici. Jakou část nárokuje 

povinný, jakou orgány české veřejné správy a jakou evropské subjekty? 

Kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. se případné vymáhání týká. Uveďte informace v 

podrobnosti, kterou máte k dispozici. 

Již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. vznesen požadavek na vrácení dotace? Žádáme 

o jeho kopii. 

Zastupuje povinného v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. nějaká právní 

kancelář? Jaká a za jakou cenu. 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme 

doručení informací pouze elektronicky. 

Odpověď: 

„Žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ jste se obrátil dne 19. 

července 2022 na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) s požadavkem na poskytnutí informací, co učinilo 

ministerstvo a jemu podřízené organizace, zejména Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k níže uvedeným 

otázkám: 

Jak byla vyčíslena částka 4,5 miliardy korun? Uveďte její výpočet v podrobnosti, kterou máte k dispozici. Jakou část nárokuje 

povinný, jakou orgány české veřejné správy a jakou evropské subjekty? 

Kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše se případné vymáhání týká. Uveďte 

informace v podrobnosti, kterou máte k dispozici. 

Již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen požadavek na vrácení 

dotace? Žádáme o jeho kopii. 

Zastupuje povinného v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše 

nějaká právní kancelář? Jaká a za jakou cenu. 

K bodu 1. sděluji, že částka 4,5 miliardy korun byla vyčíslena z plateb poskytnutých SZIF subjektům koncernu Agrofert 

(seznam subjektů byl čerpán z výročních zpráv koncernu Agrofert). 

Ministerstvo jako poskytovatel národních dotací do konce roku 2019, v současné době žádnou částku nenárokuje. 

K bodu 2. nemá doposud ministerstvo žádné informace. 

K bodu 3. uvádím, že ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu Agrofert vznesen požadavek na vrácení 

dotace. 

K bodu č. 4 sděluji, že ministerstvo v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert v současné době nezastupuje žádná 

právní kancelář. 

Závěrem uvádím, že vzhledem k tomu, že jste podal totožnou žádost i na SZIF, poskytuji Vám údaje pouze za ministerstvo. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení 

následujících informací, respektive zodpovězení následujících otázek: 
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Zpracovalo nebo zpracovává vaše Ministerstvo katalog služeb ve smyslu §2 odst. 4 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální 

služby? Pokud ne, kdy se tak stane a v jaké fázi to je, z kolika procent je katalog služeb za Ministerstvo hotový? Prosíme o 

zaslání i nedokončeného katalogu. Pokud byl katalog služeb již zpracován, prosíme o jeho zaslání. 

Kolik výběrových řízení na informační a telekomunikační technologie a služby souvisejících se zajištěním naplnění zákona 

12/2020 Sb. o právu na digitální služby Ministerstvo vyhlásilo? Prosím o zaslání seznamu těchto výběrových řízení s 

příslušnými odkazy na Věstník veřejných zakázek. Pokud ještě nebylo vypsáno žádné výběrové řízení, z jakého důvodu? Kdy 

tak plánujete? Jaká výběrová řízení plánujete vyhlásit? Pokud jste žádná výběrová řízení nevypsali a ani je neplánujete vypsat, 

jak zajistíte naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? 

Budete zajišťovat (byť i jen částečně) naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby interními zdroji a kapacitami v 

oblasti informačních a telekomunikačních technologií a služeb? Pokud ano, v jakém rozsahu a jak konkrétně? 

Jaké jsou předpokládané náklady Ministerstva související s naplněním zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud 

je nemáte vyčísleny, kdy vyčísleny budou? Budete v této souvislosti zadávat nějaké zakázky na informační a telekomunikační 

technologie a služby podřízeným organizacím, resp. organizacím zřízeným státem (jako například CENDIS, s.p., Národní 

agentura pro komunikační a informační technologie, s.p., Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. atp.)? 

Jaké agendy poskytované Ministerstvem nebudou ve smyslu zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby digitalizovány, 

protože to vylučuje jejich povaha? 

Má Ministerstvo připravený formulář či stanoven postup, jakým způsobem může uživatel služby vyžadovat právo na zápis 

práva, povinnosti nebo právní skutečnosti v souladu s § 8 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Prosíme o zaslání 

příslušného formuláře či postupu. 

Ve smyslu § 17 odst. Odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o sdělení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li 

účtovány. Informace žádáme poskytnout v zákonné lhůtě, a to elektronicky. Za jejich poskytnutí předem děkujeme. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 19. července 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující (odpovědi jsou číslovány podle chronologické posloupnosti otázek): 

Podrobné statistiky k naplněnosti katalogu služeb naleznete na tomto linku: https://egov.shinyapps.io/katalog_sluzeb/. 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) zpracovává katalog služeb stejně jako ostatní ohlašovatelé, v současné chvíli je 

zpracováno 24 z 26 agend (92 %). Seznam agend včetně kódů a konkrétního vykonavatele agendy lze dohledat v Katalogu 

služeb veřejné správy, který je přístupný z výše uvedeného odkazu. 

MZe již realizuje přípravné kroky k naplnění požadavků plynoucích ze zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 12/2020 Sb.“) formou projektů PRAIS a INFRA MZe. MZe postupuje na základě § 

6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), a 

neposkytuje plán veřejných zakázek v oblasti ICT jednotlivým žadatelům. Předpokládané zahájení jednotlivých výběrových 

řízení směřujících k zajištění požadavků zákona č. 12/2020 Sb. předpokládáme v průběhu roku 2023, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb. a aktualizovanou Informační koncepcí MZe. 

MZe využilo interních kapacit (věcných garantů) pro zpracování kompletního katalogu služeb jednotlivých agend, které má v 

působnosti. Tento katalog služeb je vstupním analytickým podkladem digitalizace MZe (viz odpověď na otázku č. 1). MZe 

disponuje kapacitami interních projektových manažerů, kteří budou dodávky digitalizačních projektů řídit. 

Náklady na komplexní digitalizaci agend MZe formou portálového řešení budou předmětem realizační analýzy v souladu s 

odpovědí k bodu č. 2. Možnost přímého zadání realizace digitalizace podle zákona č. 12/2020 Sb. uvedeným státním 

podnikům není MZe na základě aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb. dostupná. 

Přehled agend, služeb veřejné správy a úkonů, které nejsou vhodné k digitalizaci z důvodu tzv. neproveditelnosti, naleznete v 

příloze MZe – nevhodné k digitalizaci.xlsx. Jde o úkony, u kterých není digitalizace možná: 

a) bez ohledu na způsob digitalizace (kap. 6.2 Příručky plánování digitalizace služeb veřejné správy ČR, 

https://archi.gov.cz/znalostni_baze:digitalni_prirucka ), 

b) předpis vyšší právní síly nebo s aplikační předností digitalizaci neumožňuje (kap. 6.1 Příručky). 

Přehled agend, služeb veřejné správy a úkonů, které nebudou splňovat ideální dostupnost (kap. 6.3 Příručky), naleznete v 

příloze MZe – odůvodnění nedigitalizace.docx. 

Možnost zápisu do registru práv a povinností (RPP) je podmíněna splněním všech následujících podmínek: 



  

Přehled zpráv  724 

uživatel služby zapisuje data, která se ho týkají, 

právo, povinnost nebo právní skutečnost vyplývá z úkonu orgánu veřejné moci, který je evidován v katalogu služeb, 

právo, povinnost nebo právní skutečnost není vedena v agendovém informačním systému (AIS) nebo základním registru (ZR). 

Zejména kvůli třetí podmínce bude okruh zapisovaných práv, povinností nebo právních skutečností velice limitovaný. 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh centrálního řešení (tzn. pro všechny orgány veřejné moci), nicméně toto řešení nebylo 

zatím implementováno a formulář dosud připravený není. 

Postup by měl být následující: 

uživatel na stránce gov.cz projeví zájem o zápis, 

proběhne kontrola, zda nejde o výstup, který už je evidovaný v AIS/ZR, 

uživatel vyplní základní informace o výstupu včetně vydávajícího orgánu veřejné moci, 

vydávající orgán veřejné moci výstup validuje, případně doplní chybějící datový obraz práva, povinnosti nebo právní 

skutečnosti, 

datový obraz práva, povinnosti nebo právní skutečnosti se zapisuje do RPP. 

Následně může uživatel služby datový obraz využívat k prokázání právní skutečnosti [§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 12/2020 

Sb.]. Pokud právo, povinnost nebo právní skutečnost pozbyde platnosti, vydávající orgán veřejné moci datový obraz v RPP k 

danému datu zneplatní. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., v anonymizované podobě. 

Žádám o kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze čj. 14 A 101/2021-44, ze dne 15.6.2022 včetně 

doprovodných informací. 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 25. července 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o zaslání kopie kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v 

Praze čj. 14 A 101/2021-44, ze dne 15. června 2022 včetně doprovodných informací. 

V příloze Vám zasílám požadovanou kasační stížnost a sděluji, že doprovodné informace k ní nebyly zpracovávány. 

Přílohy: 1. Anonymizovaná kasační stížnost.) 

Dotaz: 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Žádám o poskytnutí informací související ve věci Rozhodnutí ze dne 8.7.2022, č.j. MZE-40331/2022-11181 a Rozhodnutí ze 

dne 26.7.2022, č.j. MZE-43067/2022-11181 (dále jen „rozhodnutí“), které mi byly doručeny. 

V těchto rozhodnutích je uvedeno, že: 1) výrok I. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 197794/2022 ze dne 

1.6.2022 se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací k novému projednání Státnímu pozemkovému úřadu, a 2) výroky I. a III. 

rozhodnutí ústředí Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 218735/2022 ze dne 16.6.2022 se zrušují a věc se v tomto rozsahu 

vrací k novému projednání Státnímu pozemkovému úřadu. 

Ve smyslu § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve věci odvolání neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, 

zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému 

subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

o odvolání povinnému subjektu. 

Ve smyslu výše uvedeného zákona se obracím na povinný subjekt a žádám o následující informace a dokumenty: 

1. Rozhodnutí přikazující Státnímu pozemkovému úřadu související ve věci rozhodnutí č.j. MZE-40331/2022-11181 

požadovanou informaci žadateli poskytnout. Který den bylo Státnímu pozemkovému úřadu doručeno oznámení rozhodnutí o 

odvolání související ve věci rozhodnutí č.j. MZE-40331/2022-11181? 
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2. Rozhodnutí přikazující Státnímu pozemkovému úřadu související ve věci rozhodnutí č.j. MZE-43067/2022-11181 

požadovanou informaci žadateli poskytnout. Který den bylo Státnímu pozemkovému úřadu doručeno oznámení rozhodnutí o 

odvolání související ve věci rozhodnutí č.j. MZE-43067/2022-11181? 

Děkuji za řádné vyřízení moji žádosti. 

Odpověď: 

Žádostí ze dne 27. července 2022 jste se obrátila na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), kterou jste 

požadovala informaci o datu doručení rozhodnutí ministerstva č. j. MZE- 40331/2022-11181 ze dne 8. července 2022, a č. j. 

MZE- 43067/2022-11181 ze dne 26. července 2022, Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“). 

K Vaší žádosti sděluji, že rozhodnutí č. j. MZE- 40331/2022-11181 ze dne 8. července 2022 (dále jen „první rozhodnutí“) bylo 

SPÚ doručeno na vědomí téhož dne, tj. 8. července 2022, a rozhodnutí č. j. MZE-43067/2022-11181 ze dne 26. července 2022 

(dále jen „druhé rozhodnutí“) bylo SPÚ na doručeno na vědomí dne 27. července 2022. Doručenky příslušných datových zpráv 

jsou přílohou tohoto dopisu. 

Pro běh lhůt je však rozhodující skutečnost, že první rozhodnutí bylo Vám, jako účastníkovi řízení, doručeno přihlášením se do 

datové schránky dne 14. července 2022, což v souladu s § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje počátek lhůty pro nové vyřízení žádosti povinným subjektem na následující 

den, tedy 15. července 2022. V případě druhého rozhodnutí Vám jako účastníkovi řízení bylo rozhodnutí doručeno dne 26. 

července 2022. 

S ohledem na obsah Vaší žádosti pro upřesnění uvádím, že ministerstvo v případě obou výše uvedených rozhodnutí nevydalo 

Vámi zmiňovaný informační příkaz podle § 16 odst. 4 informačního zákona, přestože se touto možností také zabývalo. 

Nicméně skutečnost, že správní spis neposkytoval bližší kontext personální situace, ani manažerská rozhodnutí v povinném 

subjektu, fakticky zabránila využití informačního příkazu podle shora uvedeného ustanovení informačního zákona. Bez 

možnosti prověření informací, jejichž zpřístupnění se jako žadatelka domáháte, totiž nemůže nadřízený orgán s jistotou 

posoudit, zda jsou zpřístupnitelné bez dalšího, nebo zda vůči nim není na místě aplikovat některý ze zákonem stanovených 

důvodů pro odmítnutí žádosti (zcela nebo zčásti). 

Proto ministerstvo jako nadřízený orgán při rozhodování o odvolání postupovalo podle § 16 odst. 3 informačního zákona ve 

spojení s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu a vrátilo věc k novému projednání povinnému subjektu spolu s právně 

závaznými stanovisky nadřízeného orgánu. 

(Přílohy: 1. dorucenka_1058668983 - rozhodnutí ze dne 8.7.2022.zfo; 2. dorucenka_1065217878 - rozhodnutí ze dne 26. 7. 

2022.zfo) 

Dotaz: 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

Vyplatil váš resort za I. pololetí 2022 odměny náměstků a ředitelům odborů? V případě, že ano, můžete říct komu a jaké 

odměny byly vyplaceny a za co konkrétně? 

O informace Vás žádám jako novinář MF DNES. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že by nebylo 

možné informace v elektronické formě zaslat, Vás prosím o jejich poskytnutí na adresu: xxxx. Bude-li nutné za vyřízení mé 

žádosti účtovat nějaký poplatek, prosím o předchozí zaslání jeho odhadu. 

Za poskytnutí mnou požadovaných informací předem velmi děkuji. 

Odpověď: 

Na základě Vašich žádostí ze dne 28. července 2022 a 1. srpna 2022 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v přílohách zasílám informace o odměnách, které 

byly vyplaceny v I. pololetí roku 2022 náměstkům ministra a ředitelům odborů Ministerstva zemědělství. 

Údaje o vyplacených částkách jsou anonymní (v jiném než abecedním pořadí), aby nebylo možné jejich vzájemné propojení s 

odůvodněními a následná identifikace zaměstnance. 

(Přílohy: 1. Odměny NM a ŘO (I. pololetí 2022; 2. Odůvodnění odměn NM a ŘO (I. pololetí 2022)) 
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Dotaz: 

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace ohledně veřejné podpory SZIF - Podpora 

agroturistiky, Registracní císlo žádosti: 20/011/0642a/120/000825. 

K výše uvedené žádosti a smlouvě o poskytnutí podpory mám tyto dotazy: 

1/ Jaký vybraný dodavatel stavby Jízdárny prováděl/provádí tuto stavbu? 

2/ Může práce na stavbě Jízdárny provádět jiný než výběrovým řízení vybraný dodavatel přímo pro žadatelku o podporu, tedy 

dodavatel, který není subdodavatelem vybraného dodavatele? 

3/ Mohou být práce na stavbě Jízdárny prováděny před podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 

CR, v tomto případě před 6.12.2021? 

Odpověď: 

Podáním ze dne 29. července 2022 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí týkající se Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na 

období 2014-2020, registrační číslo 20/011/0642a/120/000825 spolu s následujícími dotazy: 

Jaký vybraný dodavatel stavby Jízdárny prováděl/provádí tuto stavbu? 

Může práce na stavbě Jízdárny provádět jiný než výběrovým řízení vybraný dodavatel přímo pro žadatelku o podporu, tedy 

dodavatel, který není subdodavatelem vybraného dodavatele? 

Mohou být práce na stavbě Jízdárny prováděny před podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, 

v tomto případě před 6. 12. 2021? 

K dotazu 1) sděluji, že dodavatelem na zakázku stavebních prací je podle Žádosti 

o dotaci společnost ATTL a spol. s r.o. Továrna na stroje (IČO 48110566). 

K dotazu 2) uvádím, že dodavatel, který není subdodavatelem vybraného dodavatele, zakázku realizovat nemůže. 

K dotazu 3) sděluji, že práce na projektu, tedy v tomto konkrétním případě práce na stavbě Jízdárny, mohou být prováděny 

před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Pro upřesnění si současně dovoluji dále uvést, že stavební práce však nemohou 

být zahájeny před podáním Žádosti o dotaci. 

Autor: Milena Sedláčková 
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280. ANKETA: Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a 

nafty? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 11. 8. 2022, 8:33 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 9 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/anketa-souhlasite-s-povinnym-primichavani-biopaliv-do-benzinu-a-nafty-

10-03-2022-2-3/ 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

11.08. 2022 

ANKETA: Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty? 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda 

počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu 

ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za 

škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. I proto ČEPRO na jaře 2022 uzavřelo s Babišovou 

firmou PREOL smlouvu na nákup biosložky z řepky za 6,4 miliardy korun. A jaký je váš názor na biopaliva? 

Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty? 

Rozhodně ano 

13 230 (76 %) 

Nahrávání... 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-souhlasite-s-povinnym-primichavani-biopaliv-do-benzinu-a-nafty-10-03-2022-2-3/
https://www.kverulant.org/article/anketa-souhlasite-s-povinnym-primichavani-biopaliv-do-benzinu-a-nafty-10-03-2022-2-3/
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281. Zprávy bez cenzury - čtvrtek, 11.08.2022 

Online ● nejvic-info.cz (Názorově alternativní weby) ● 11. 8. 2022, 21:00 

Autor: Martin Marcikán 

Dosah: 481 ● GRP: 0.01 ● OTS: 0.00 ● AVE: 3594.44 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.nejvic-info.cz/zpravy-bez-cenzury-ctvrtek-11-08-2022/ 

Print 

11. srpen je 223. den roku podle gregoriánského kalendáře (224. v přestupném roce). 

Do konce roku zbývá 142 dní. 

Jmeniny slaví: Zuzana , Filoména 

EB 

Češi nejsou ve válce, ale ministr financí Zbyněk Stanjura plánuje zavést válečnou daň. 

Bude „brutální“ a bude se týkat ČEZu, pokud vůbec někoho, ale Stanjura v příštím roce jaksi stále očekává rekordní příjmy z 

dividend této energetické společnosti. 

Češi mají šetřit elektřinou, zemním plynem a pohonnými hmotami, k čemuž je dost možná brzy donutí EU, leč ruský diktátor 

Vladimir Putin dále eskaluje energetickou válku proti Evropě, ale premiér Petr Fiala vyrazil do Chorvatska na palivo žeroucí 

dovolenou. 

Češi nejsou ve válce, ale lidé jsou zatýkáni a posíláni do vazby za projevy stranící nepříteli, který není. 

Češi nejsou ve válce, ale v domácnostech brzy začnou platit maximální teploty, což vyvolá potřebu kontrolních hlídek 

prověřujících udání od sousedů, kteří přes práh pocítí závan tepla. 

Češi nejsou ve válce a už ani příliš nepomáhají Ukrajině s tou její, ale začínají už chápat, jak zvláštní může být trvalý stav 

neválečný. 

V ČR je větší inflace než v Rusku 

vasevec.parlamentnilisty.cz/ 

Zatímco česká inflace stoupá ke 20 procentům, ruská klesá k 15 procentům. Obojí je hodně, ale česká je větší. 

Ruská inflace má za sebou třetí měsíc menšících se čísel, poslední hodnotu za červenec představuje 15,1 procenta, zatímco v 

Česku to bylo meziročně 17,5 procenta. Ruské úrokové sazby jsou nepatrně vyšší, aktuálně na 8 procentech s tendencí k 

poklesu, zatímco české jsou na 7 procentech s tendenci stabilizace nebo růstu. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/another-month-in-deflation-helps-russia-turn-page-on-price-shock 

Ruský rubl posílil ve srovnání s obdobím před zahájením evropských a amerických sankcí za ukrajinskou válku ze 75 rublů za 

dolar v půli února na současných stabilních 60 rublů za dolar. Česká koruna byla v půli února na 22 CZK/USD, teď je nad 24 

CZK/USD po soustavném oslabování, které je brzděno intervencemi ČNB. 

Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob, 

a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Kverulant už od roku 2009 

usiluje o odstranění této černé stavby. Přes veškeré úsilí se mu teprve v nyní 2022 podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 

konečně zahájila řízení o odstranění této stavby. Dokud však bazar skutečně nezmizí, bude Kverulant v této kauze pokračovat. 

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla podle Kverulanta legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal 

stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. Stavba byla původně 

povolena jako dočasná, ale v roce 2012 byla Prahou 15 nezákonně prodloužena o dalších 10 let. Od roku 2008 Kverulant 

https://www.nejvic-info.cz/zpravy-bez-cenzury-ctvrtek-11-08-2022/
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usiluje o odstranění této černé stavby. Teprve nyní se mu podařilo dosáhnout zahájení řízení o odstranění této stavby, Pojďme 

si připomenout co tomuto úspěchu předcházelo. 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

EKONOMIKA 

tass.ru/ekonomika/ 

Rusko vítězí na trzích s plynem a ropou, což mu dává příležitost vyrovnat se s účinkem sankcí, napsal ve středu komentátor 

Bloombergu Javier Blas. 

Podle jeho názoru vysoké příjmy z vývozu ropy snižují význam ztrát Moskvy v důsledku snížení ruských dodávek plynu do 

Evropy. Pro evropské země to však může znamenat vážné důsledky: 

v říjnu, jak předpovídá pozorovatel, dojde v Evropě k výraznému skoku v cenách plynu a 

v zimě budou muset orgány států EU omezit spotřebu plynu. 

https://tass.ru/infographics/9451 

“Kombinace chladného počasí, prudce rostoucí poptávky po elektřině a inflace do konce letošního roku by mohla podkopat 

západní podporu Ukrajiny. Evropští politici, kteří se honí za schválením na mezinárodní scéně a demonstrují podporu Kyjevu, 

nemusí projevit tak silnou touhu financovat opatření zaměřená na prevenci nedostatku energie,” uzavřel Blas. 

tass.ru/ekonomika/ 

Od 27. července je plynovod využíván na 20 % své maximální kapacity z důvodu odstavení dvou plynových turbín. 

Německý kancléř Olaf Scholz vyzval ruskou stranu, aby vzala turbínu opravenou v Kanadě pro Nord Stream a pokračovala v 

dovozu plynu. 

“Vezměte si to. Je tady,” řekl Scholz ve čtvrtek na tiskové konferenci v Berlíně. 

Od 27. července je plynovod Nord Stream, kterým je plyn dodáván z Ruska do Evropy, využíván na 20% maximální kapacity 

kvůli odstavení dvou plynových turbín. Jedna z nich – vyrobená v Kanadě společností Siemens Energy – byla odeslána do 

Montrealu na opravy. Kvůli sankcím Ottawy proti Moskvě výrobce zpočátku odmítl vrátit opravené zařízení do Německa, ale 

po četných žádostech se ji Německu rozhodla vrátit. 

25. července Gazprom oznámil nucené odstavení dalšího motoru plynové turbíny v kompresorové stanici Portovaya kvůli 

konci období generálních oprav před generální opravou. V provozuschopném stavu tak zůstává pouze jedna turbína. Evropská 

komise zároveň uvedla, že sankce EU neomezují dodávku plynové turbíny Siemens pro Nord Stream do Ruska. A Siemens 

Energy tvrdil, že turbína nezbytná pro plné fungování plynovodu je připravena k provozu, německá strana ji může poslat. 

echo24.cz/ 

Ukrajina požádala o nový program od Mezinárodního měnového fondu. Doufá, že pomoc z programu obdrží v listopadu 

nebo prosinci. Uvedl to ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Poslední půjčkou MMF pro Ukrajinu byla nouzová finanční podpora 

1,4 miliardy dolarů (33,7 miliardy Kč) dohodnutá v březnu. K výši nové pomoci se premiér nevyjádřil. 

Guvernér ukrajinské centrální banky Kyrylo Ševčenko koncem minulého měsíce v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že 

Ukrajina si chce na podporu ekonomiky zničené válkou půjčit od MMF 15 miliard až 20 miliard dolarů. Program ve výši 20 

miliard dolarů by byl po Argentině druhou největší půjčkou od Mezinárodního měnového fondu. 

Kyjev nyní samostatně jedná se zahraničními držiteli svých státních dluhopisů o dvouletém odkladu splátek. Ukrajinskou 

žádost o odklad už podpořila skupina západních vládních věřitelů, která zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Británii, Francii, 

Německo a Japonsko. 

Dodávky ropy do České republiky ropovodem Družba nebudou obnoveny 
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aftershock.news/ 

Dodávky ruské ropy do České republiky jižní větví ropovodu Družba nebudou obnoveny. Novináře o tom ve středu 

informovala oficiální zástupkyně společnosti Transpetrol, která je provozovatelem slovenské části “Přátelství”, Linda 

Vashkovichová. 

Zástupce Transpetrolu také informoval, že ruská ropa v tranzitu přes Ukrajinu již dorazila na Slovensko a brzy se dostane i do 

Maďarska. 

Vashkovichova vysvětlila, že obnovení dodávek ropy se týká Slovenska a Maďarska. Otázku platby za tranzit ruských surovin 

vyřešil maďarský ropný a plynárenský koncern MOL, který je vlastníkem ropných rafinérií v těchto dvou zemích. 

Česká státní společnost MERO, která je vlastníkem a provozovatelem české části Družby, potvrdila, že dodávky ropy 

ropovodem v České republice jsou dosud zastaveny. 

Žili jste si dobře díky nám. Z Ruska jde vzkaz do Evropy 

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/ 

Ruský profesor Alexander Gusev se pustil do rozboru současné situace v Evropě. Označil ji za složitou a mluvil především o 

ceně plynu a obavách Evropanů z nastávající zimy. Pro mnohé překvapivě pak dospěl k názoru, že komfortní situace a 

blahobyt, ve kterém si Evropa žila ještě minulý rok, u nás panovaly na úkor Ruské federace. 

„ Situaci v Evropské unii lze nyní označit za poměrně kritickou,“ sdělil na úvod komentáře, který publikoval server časopisu 

ruského ministerstva zahraničí. 

„ Evropu čeká podzim s chladným počasím a ještě chladnější zima,“ pokračoval Gusev. 

„ A právě teď mnoho Evropanů v Německu, Francii, a to nemluvím o Rakousku, Maďarsku, a dokonce ani o zemích jako je 

Španělsko a Portugalsko, které jsou poměrně teplé, čekají na podzim a na zimu, čekají na chladné počasí a jsou velmi 

znepokojeny celkovou situací na trhu s plynem,“ je přesvědčen profesor. 

Podle něj Evropany velmi znepokojují současné ceny plynu, které šplhají k rekordním hranicím. 

„ Nehledě na velký nedostatek vody a teplé vody,“ pokračuje Gusev s tím, že všichni Evropané mají obavy, protože už dlouho 

žijí pohodlně. 

„ Kladu Evropanům otázku – na úkor čeho se jim žije tak dobře a s tak vysokou kvalitou života? Nežili jste na úkor Ruské 

federace?“ pouští se profesor do odvážné konstrukce s tím, že mnozí Evropané odpovídají, že samozřejmě celou dobu žili 

pohodlně hlavně díky levným uhlovodíkům, zejména zemnímu plynu a ropě. 

UKRAJINA 

Američané mají zákaz cvičit „neonacisty“ z praporu Azov 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1535592-americane-maji-zakaz-cvicit-neonacisty-z-praporu-azov 

Washington – Američtí instruktoři se nesmí podílet na výcviku ukrajinských dobrovolníků z oddílu Azov. Rozhodli o tom 

členové Sněmovny reprezentantů, kteří se obávají rasistického a neonacistického smýšlení příslušníků praporu inklinujících ke 

straně Pravý sektor. Oznámila to rozhlasová stanice Hlas Ameriky. Dobrovolnické jednotky kritizuje i ukrajinský prezident Petro 

Porošenko. 

Batalion Azov bojuje pod žlutou vlajkou s vlčím hákem. U jeho zrodu stáli ukrajinští neonacisté. Postupně ale přicházeli další 

dobrovolníci – policisté i bývalí vojáci. 

Podle ukrajinských médií nedávno ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov oznámil, že Azov se stane jednou z prvních jednotek, 

které budou cvičit američtí instruktoři. K tomu ale nakonec nedojde. 

Autorem dodatku zakazujícího cvičit příslušníky Azova je demokratický poslanec z Michiganu John Conyers. Při předkládání 

svého návrhu se odvolal na informace západního tisku, podle nichž zhruba tisíc příslušníků praporu Azov zastává „otevřeně 

neonacistické názory“. Příslušníci praporu prý propagují teze o převaze bílé rasy a autokratické diktatuře. 

Reakce ruské diplomacie 

„Pozdě, ale přece. Dalším logickým krokem by mělo být přiznání, že loňský státní převrat v Kyjevě, který Washington aktivně 

podporoval, provedli ti samí nacističtí výrostci.“ 
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List The Washigton Post nedávno napsal, že Azov může obrátit zbraně i proti Kyjevu, pokud se rozhodne pro politické, nikoli 

vojenské řešení konfliktu na východě země. 

Conyers se ve zdůvodnění svého návrhu odvolával také na zkušenosti z války v Afghánistánu po sovětské okupaci v 80. letech 

minulého století, kdy Pentagon zásoboval zbraněmi protisovětské povstalce: „Jak ukazuje účast USA v afghánském konfliktu 

po sovětské invazi, příliš aktivní vojenská podpora a nadměrné množství dodávaných zbraní může vést k destabilizaci a 

nakonec i poškodit naše vlastní národní zájmy.“ 

Podle dostupných informací je zakladatelem praporu ukrajinský ultrapravicový radikál Andrij Bileckyj, šéf Sociálně 

nacionálního sdružení, které je volně spojeno s ukrajinským Pravým sektorem. Šestatřicetiletý aktivista je znám pod bojovou 

přezdívkou Bílý vůdce. Loni byl zvolen do ukrajinského parlamentu. 

Loni v září se stal Azov součástí ukrajinské Národní gardy a Bileckyj dostal hodnost podplukovníka. Prapor už bojoval v 

Doněcku, u Ilovajsku a v současné době brání předměstí černomořského přístavu Mariupol. 

Příměří si Azov ani nepřeje. „Příměří se nám nelíbí. Stejně jako všechna předchozí, povede i toto jen k další nepřátelské 

ofenzívě,“ sdělil v březnu listu Moscow Times Bileckyj. „Ústupky povedou jen k další agresi. Válka bude nevyhnutelně 

pokračovat a skončí buď naší naprostou porážkou, nebo územní celistvostí – tedy navrácením Doněcku i Krymu,“ míní velitel 

praporu. 

Na Ukrajině prý není nacistický problém??? 

https://vk.com/video439670989_456243757 

Systémy protivzdušnej obrany odrazili ďalší útok na jadrovú elektráreň Záporožie 

Ruské sily protivzdušnej obrany úspešne odrazili ďalší raketový útok ukrajinských ozbrojených síl na mesto Energodar a 

jadrovú elektráreň Záporožie. 

Napísal to vo svojom Telegram-kanáli dnes, 11. augusta, člen hlavnej rady regionálnej správy Vladimir Rogov. 

„ V Energodare bolo od včerajšieho večera, po väčšinu noci a dnes od samého rána ťažko aj veľmi ťažko. V predvečer 

zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o úderoch proti jadrovej elektrárni sa nacistickí diabli snažia pokryť pokojné mesto a 

jadrovú elektráreň Záporožie pomocou MLRS, ťažkého delostrelectva a úderných UAV,“ napísal. 

„ Vďaka Bohu a ruskej protivzdušnej obrane — všetky nepriateľské raketové a UAV útoky boli odrazené. Palebné pozície 

nepriateľského delostrelectva sú zlikvidované paľbou z protibatérií,“ dodal Rogov. 

Vojska Ruska a Donbasu postupují několika směry, – Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny 

rusvesna.su/news/ 

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil informace o operační situaci na Donbasu a v jižních regionech, které jsou pro 

ukrajinskou stranu málo uspokojivé. 

Kyjev uznal, že spojenecká vojska soustředí své úsilí na vytvoření plné kontroly nad územím Donbasu a drží oblasti Chersonu, 

Charkova, Záporoží a Mykolajivu, které okupují. 

V Charkovském, Slavjanském a Kramatorském směru jsou ukrajinští okupanti pod těžkou palbou dělostřelectva a tanků. 

Ozbrojené síly postupovaly poblíž Grigorovky a Verkhnekamenskoye. Boje pokračují v oblasti Ivano-Daryevka, Vershina a 

Dachi. 

Také bojovníci ruské armády prováděli průzkum bojem u Jakovlevky a prováděli útočné operace u Bachmutského a Zaitseva. 

Ofenzíva ruských vojsk ve směru na Marinku a Pesok pokračuje a probíhají boje. 

V súbojoch o Nikolajev stratila Ukrajina ďalšie tri bojové lietadlá 

www.novarepublika.online/2022/08/ 

Pokusy Ukrajiny zdvihnúť bojové lietadlá na pomoc pozemným silám v smere Nikolajev sa skončili ďalšou stratou lietadiel. 

Podľa ruského ministerstva obrany ruské stíhačky za uplynulý deň zostrelili dve stíhačky a jedno útočné lietadlo Vzdušných síl 

Ozbrojených síl Ukrajiny. 

Na oblohe nad Nikolajevskou oblasťou Ukrajiny sa za uplynulý deň odohrali tri vzdušné súboje a všetky tri sa skončili 

víťazstvami ruských pilotov. Vzdušné sily ozbrojených síl Ukrajiny celkovo stratili dve stíhačky a jedno útočné lietadlo: stíhačky 

MiG-29 a Su-27 boli zostrelené nad Troicko-Safonovo a v oblasti osady Novoselye a v oblasti Novochristoforovka bolo 
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zostrelené útočné lietadlo Su-27. Ministerstvo obrany neuvádza podrobnosti, z ruskej strany sa operácie na Ukrajine 

zúčastňujú stíhačky Su-30SM a Su-35. 

Ruské vzdušné sily zničili ďalší veľký muničný sklad v Krasnogorovke, ktorý patrí 54. brigáde Ozbrojených síl Ukrajiny. A v 

oblasti Andreevka v Charkovskej oblasti bolo presným raketovým útokom zničených až sto vojakov z 93. brigády Ozbrojených 

síl Ukrajiny. 

Tvrdé boje u Doněcka, Rusové zřejmě postoupili 

www.novinky.cz/zahranicni/evropa/ 

Ruské jednotky spolu s milicí doněckých separatistů se pokoušejí ovládnout okolí Doněcku, kde útočí na obec Pesky 

severozápadně od města. Ve čtvrtek oznámil představitel separatistů, že obec byla dobyta. Kyjevské úřady to popírají. 

„ V Peskách je to horké. Městečko je naše, ale na severu a západě zůstávají kapsy odporu,“ uvedl představitel samozvané 

Doněcké lidové republiky Danil Bezsonov. 

Kyjev ztrátu obce popřel. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč sdělil, že ruský postup do Pesků 

nebyl úspěšný. 

Ruský vojenský korespondent Aleksandr Koc, který je na místě, ale uvedl, že ukrajinské jednotky opouštějí místa, z nichž 

ostřelovaly Doněck. Komsomolskaja pravda uvedla, že Koc údajně navštívil Piesky, nad nimiž převzaly kontrolu síly separatistů, 

dále je však ostřelují. 

Obyvatelia Chersonskej oblasti sa vracajú domov z ukrajinských území 

Obyvatelia Chersonskej oblasti, ktorí na začiatku ruskej špeciálnej operácie odišli na územia kontrolované kyjevským režimom, 

sa začali vracať do miest trvalého pobytu. 

V komentári pre RIA Novosti to povedala zástupkyňa šéfa regionálnej správy Jekaterina Gubarevová. 

„ Väčšinou sú to obyvatelia regiónu, ktorí odišli, podľahli falošnej ukrajinskej propagande o údajne zlých Rusoch, protiofenzíve 

Ozbrojených síl Ukrajiny a iným nezmyslom,” povedala. 

Dodala, že teraz na svete neexistuje „pozemský raj“ pre utečencov, takže je jednoduchšie zostať doma, uspokojiť sa s 

primeraným sociálnym balíčkom a perspektívami. 

Poznamenala tiež, že efekt ukrajinskej propagandy je čiastočne kompenzovaný tým, že utečenci, ktorí opustili svoje domovy, 

naďalej dostávali informácie od príbuzných a známych z oslobodených území. 

„ Mnohí, ktorí odišli, príbuzní alebo priatelia zostali na oslobodených územiach. Prebieha neustála výmena informácií a správ,“ 

povedala Gubarevová. 

KONFLIKTY / KONFLIKTNÍ POTENCIÁLY 

aftershock.news/ 

“Jednoduché komerční kvadrokoptéry čínské výroby způsobily skutečnou revoluci v používání tradičního barelového a 

raketového dělostřelectva, téměř úplně vyřešily prastarý problém průzkumu, označování cílů a úprav dělostřelecké palby. 

Při nastavování pomocí dronu neustále visícího nad cílovou oblastí bylo možné použít dělostřelectvo s konvenčními granáty s 

přesností a účinností srovnatelnou s ostřelováním vysoce přesné munice. Zejména počet granátů a děl potřebných ke zničení 

se prudce snížil. 

To paradoxně přispělo k návratu (s největší pravděpodobností stále dočasnému) tradičního dělostřelectva na piedestal boha 

války ve smyslu srovnatelném s jeho významem během první světové války. Jak správně řekl jeden pozorovatel, kvadrokoptéra 

Mavic čínské společnosti DJI se v zásadě stala skutečným symbolem moderního válčení. 

Totéž lze říci o jednoduchých a levných bezpilotních letounech typu letadla, jako je Orlan-10 domácí výroby, jehož další 

výhodou je vybavení benzínovými motory namísto elektrických, což výrazně prodlužuje dobu pobytu ve vzduchu. 

Není pochyb o tom, že integrace bezpilotních letounů s přesně naváděnými zbraněmi dosud nevyčerpala možnosti.” 

Ruská špionážní letadla poprvé od války na Ukrajině vstoupila do zóny protivzdušné obrany Aljašky 

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/ 

Podle oficiálního prohlášení zveřejněného na Twitteru aljašské NORAD „ zjistilo, sledovalo a identifikovalo ruská pozorovací 

letadla, která vstoupila a operovala v“ zóně u aljašského pobřeží. 
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Ačkoli ADIZ není technicky považována za součást vzdušného prostoru USA, jedná se o vzdušný prostor, nad nímž USA 

vyžadují identifikaci a sledování letadel v zájmu národní bezpečnosti, což funguje jako nárazník před vstupem letadel do 

vlastního národního vzdušného prostoru. 

NORAD k tomuto bodu poznamenal, že „ruské letadlo nevstoupilo do amerického ani kanadského výsostného vzdušného 

prostoru “. 

Důležité je, že se jedná o první případ, kdy NORAD zaznamenal narušení vzdušného prostoru velkým ruským sledovacím 

letadlem během šesti měsíců probíhající ruské války na Ukrajině, což znamená, že k němu dochází v době, kdy se nebezpečně 

zvyšuje napětí mezi Washingtonem a Moskvou. „Naposledy NORAD oznámil takové narušení v říjnu 2021, kdy do zóny 

vstoupilo pět ruských letadel,“ zdůraznil The Hill. 

RUSKÁ FEDERACE 

Po nevelké přestávce přišli v USA znovu k moci ideologizovaní invalidé, kteří aktivně skládají pozice na vnější aréně a ztrácejí 

rezervy odolnosti na vnitřním trhu. 

Bylo to, bylo … 

Ke konci roku 1998 byly USA jedinou velmocí na světě. Kromě rozsáhlých, v tom okamžiku nejmohutnějších ozbrojených sil ve 

světě, se opíraly 

o největší ekonomiku světa, 

o právo emise světové měny, 

o rozvětvený systém spojenců v Evropě a Asijsko-tichooceánském regionu, 

o úplnou dominanci v Africe a Latinské Americe. 

Dynamicky rozvíjející se Čína a Indie byly pevně spojeny se západními (americkým a evropským) trhy. Mimo to, disponovaly 

USA ve světě nepopiratelnou autoritou. Ještě neproběhla operace Spojenecká síla (bombardování SFRJ), nezačala irácká válka, 

obě tyto události vážně podlomily víru v “nepředpojaté prostřednictví” USA. Američané byli absolutními pány světa a držiteli 

seriózní morální autority. 

Autor: Martin Marcikán 
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282. Současná pražská koalice přes sliby hlavní město od vizuálního 

smogu nevyčistila a nevyčistí 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/praha-stale-nema-navrh-postupu-na-likvidaci-billboardoveho-smogu-

cervenec-2022/ 

V Praze se na městských pozemcích nachází přibližně 1 060 billboardů. Z nich asi 770 porušuje Pražské stavební předpisy. 

Počátkem října 2021 Rada hlavního města Prahy konečně schválila usnesení, které Praze zakazuje poskytovat žadatelům 

souhlas vlastníka pozemku s umístěním billboardů. Rada také konstatovala, že současný stav je dále nepřípustný a je potřeba 

přijmout opatření k nápravě. Proto Praha pověřila Technickou správu komunikací (TSK), aby navrhla, jak v této věci 

postupovat. Návrh měl být původně hotový do konce roku 2021. Kverulant zjistil, že stále není. Je tedy evidentní, že tato 

pražská koalice přes spoustu slibů naše hlavní město od vizuálního smogu již nestihne vyčistit. Pomozte nám i vy kontrolovat 

politiky a vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

Po dlouhých peripetiích schválila na konci května 2016 pražská rada Pražské stavební předpisy. Jedná se o klíčový dokument, 

který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního 

zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a 

rodinných domů mají vliv i na povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. 

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo. PSP 

zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit 

podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo 

billboard odstranit. K takové žádosti je vždy vyžadován souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní stavby. Úřad by měl 

při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného 

billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu. 

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe 

méně než 100 m. Územní analýza, kterou na podzim roku 2021 provedl Institut plánování a rozvoje (IPR) však ukázala, že PSP 

jsou okatě ignorovány. Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích (třetina jsou oboustranné nosiče), jich asi 770 

porušovala některé ustanovení PSP. I proto 11. října 2021 město pověřilo městskou firmu Technická správa komunikací (TSK), 

aby vyhotovila aktuální pasport všech staveb pro reklamu. A ani ten ještě není hotov. 

Návrh postupu měl být hotov do konce roku 2021 

TSK také měla do konce roku 2021 vypracovat návrh dalšího postupu ve věci neutěšeného stavu staveb pro reklamu na 

městských pozemcích. Když Kverulant žádal počátkem roku 2022 TSK o jeho kopii, dozvěděl se, že návrh stále není hotov a 

bude nejdřív v druhé polovině tohoto roku: „Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému 

pro zpracování Vámi požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022. Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, 

následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn.“ 

A stejně nebo ještě hůř to dopadlo v létě 2022. TSK Kverulantovi na jeho dotaz odpověděl, že návrh stále není a pražský 

magistrát je s tím prý „srozuměn“. 

Komunální volby jsou vyhlášeny na 23. a 24. září 2022 a je tak evidentní, že současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil 

pro Prahu (TOP 09 a STAN) už Prahu od vizuálního smogu nevyčistí. Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že toto lemploství je 

motivováno právě blížícími se volbami, které „probíhají“ na pražských billboardech a bez kterých se politici nedokážou obejít. 

Ale dílčí pozitivní výsledky tlak veřejnosti na pražské politiky přeci jenom přinesl. Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem 

členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízel, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. K těmto výzvám se 

připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. Nebylo to zbytečné. V srpnu 2020 schválila Rada hlavního města 

https://www.kverulant.org/article/praha-stale-nema-navrh-postupu-na-likvidaci-billboardoveho-smogu-cervenec-2022/
https://www.kverulant.org/article/praha-stale-nema-navrh-postupu-na-likvidaci-billboardoveho-smogu-cervenec-2022/
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Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou 

smlouvu s JCDecaux, a na podzim 2021 také začal platit zákaz reklamních plachet na domech i v širším centru. 

Prosba o podporu 

Kverulant bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy kontrolovat politiky a vyčistit Prahu od vizuálního smogu jakkoliv 

malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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SPOLU na Kverulantově blacklistu 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Kverulantův blacklist je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, kteří si pro konkrétní důvody 

nezaslouží důvěru veřejnosti. Nyní se tři z nich sešli na jednom pražském volebním billboardu. Oceňte Kverulantovu 

důslednost s jakou už od roku 2009 odhaluje problematické politiky a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Politici s veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. 

Za tu dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, 

který před zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. A takovými politiky jsou všichni tři politici na billboardu pražské 

kandidátky koalice SPOLU do komunálních voleb. Pojďme se podívat na důvody pro které se lídr voleb Bohuslav Svoboda, 

Alesandra Udženija (6. místo kandidátky) a Hana Kordová Marvanová (16. místo kandidátky) ocitli na Kverulantově blacklistu: 

Bohuslav Svoboda jako někdejší primátor hlavního města Prahy na počátku roku 2011 jmenoval členem antikorupčního týmu 

Pražská protikorupční rada (Prapor) značně problematického miliardáře Marka Dospivu. Tento tým poradců primátora 

Svobody měl nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných 

prostředků. Nicméně majitel Penty Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Dokazuje to výlet v srpnu 

2011 na slunný řecký ostrov Korfu. Vedle starosty Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily na Korfu zavítali i 

známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička. Dospiva proslul také tím, že si v roce 2010, za dob působení 

legendárního starosty Jančíka na Praze 5, nechal za veřejné peníze vybudovat sedm retardérů protože si poblíž koupil 

velkovilu. Bohuslav Svoboda (* 8. února 1944 Praha) je český lékař v oboru gynekologie a porodnictví a politik Občanské 

demokratické strany, který v letech 2010 až 2013 zastával post primátora hlavního města Prahy – nejprve v koalici občanských 

demokratů s ČSSD a později s TOP 09. Od roku 2013 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Mezi roky 1990 až 2011 

působil jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV, v letech 2003 až 2010 byl děkanem 3. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v obdobích 1990 až 1997 a opět 2010 až 2011 také jejím proděkanem. Od roku 2016 je 

přednostou Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN. Od ledna 2012 do listopadu 2013 předsedal regionálnímu sdružení 

Občanské demokratické strany Praha. 

Aleksandra Udženija je jako někdejší pražská radní pro majetek hlavního města Prahy zodpovědná za demolici národní 

památky, zimní stadion na Štvanici. A nešlo jen o jakési pasivní svolení ke zbourání, ale o aktivní snahu stadion zlikvidovat a 

uvolnit místo pro stavbu hotelu. Cílem Kverulanta bylo zabránit pražskému magistrátu zbourat národní památku, zimní 

stadion na Štvanici. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo a jeden z nejstarších zimních stadionů na světě byl vinou 

tehdejší pražské radní pro majetek Alesandry Udženie zbourán. Demolice začala 28. května 2011 a trvala přibližně 20 dnů. 

Aleksandra Udženija je politička česko-srbského původu, obchodní manažerka a finanční ředitelka, od roku 2010 zastupitelka 

hlavního města Prahy, mezi lety 2010 a 2013 radní hlavního města pro majetek, od roku 2021 starostka městské části Praha 2 

(předtím v letech 2015 až 2021 zástupkyně starostky), v letech 2016 až 2020 byla první místopředsedkyní ODS. 

Hana Kordová Marvanová Kverulant v roce 2021 odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím 

advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších 

právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu 

fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 

2021 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu, Hanu Marvanovou k zastavení tohoto tunelu, k zadání auditu hospodaření 

dopravních podniků (DPP) a k podání trestního oznámení. To tehdy Marvanová odmítla s tím, že sice ví, že se na dopravních 

podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) za kterou byla zvolena, nepůjde. Kverulant tedy 

v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo policejní vyšetřování, 

https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-blacklist-10/
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které pokračovalo zatčením a obviněním náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 10 lidí z tunelování DPP v 

červnu 2022. Když k tomuto zatýkání došlo Hana Marvanová se stylizovala do podobny neohrožené protikorupční bojovnice, 

která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Hana Kordová Marvanová (* 26. listopadu 1962 Rýmařov) 

je česká právnička a politička. Za komunistického režimu před rokem 1989 byla vězněna jako politický vězeň. V letech 1990 až 

1998 a opět 2002 až 2003 byla poslankyní České národní rady a Poslanecké sněmovny za Občanské fórum, ODS a Unii 

svobody, v letech 2001 až 2002 byla předsedkyní US-DEU a v roce 2002 krátce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. V 

roce 2014 krátce působila jako náměstkyně ministryně spravedlnosti ČR Heleny Válkové. V roce 2018 byla zvolena do 

zastupitelstva hlavního města Prahy jako nestranička za hnutí STAN, v listopadu 2018 se stala radní Prahy pro legislativu, 

veřejnou správu a podporu bydlení. Hana Kordová Marvanová je matkou tří synů. Bývalým partnerem a otcem prostředního z 

nich je aktivista Petr Cibulka. 

Kroužkování 

Závěrem několik vět o volbách. Kandidátky sestavují orgány politických stran a hnutí a prosazují tak své preference v tom, kdo 

je má zastupovat. Aby se tento málo demokratický prvek omezil, doplňuje se poměrný volební systém často nějakým 

systémem preferenčních hlasů, jimiž mohou voliči pořadí na kandidátce ovlivnit. V Česku se ve volbách používá tzv. 

kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku. V komunálních volbách má volič dokonce možnost dát své hlasy až 

tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to bez ohledu na volební stranu, tedy například z každé strany 

jednoho. A právě v komunálních volbách se velmi nabízí možnost nevolit kandidáty z Kverulantova blacklistu. 

Prosba o podporu 

Kverulant prosí o finanční podporu ve svém boji za lepší správu věcí veřejných. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Praha 15. srpna (ČTK) - V pátek skončí lhůta, do kdy může Česká republika podat žalobu na Evropskou komisi u Soudního 

dvora EU kvůli pokutě více než 82 milionů korun týkající se chyb v zemědělských dotacích. Její součástí je také sankce za střet 

zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ve výši zhruba 746.000 korun. Na programu středečního jednání vlády zatím 

takový bod není a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podle svého dřívějšího vyjádření ani neočekává, že ČR 

žalobu podá. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) podání žaloby doporučil. 

Prováděcí rozhodnutí, které vyměřilo Česku sankci kvůli chybám v dotacích, dostal SZIF v červnu. Tehdy informoval o tom, že 

začala běžet lhůta, dokdy lze podat proti rozhodnutí žalobu. Podle mluvčí fondu Luďky Raimondové je lhůta dva měsíce a 

deset dní od vydání rozhodnutí. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) již dříve uvedlo, že o případném podání žaloby rozhodne vláda. Poslední termín, kdy tak může 

učinit, je tedy na nadcházejícím jednání, které se koná tuto středu. SZIF vládě doporučil žalobu podat, aby fond získal jasné 

právní rozhodnutí, jak postupovat v oblasti střetu zájmů veřejného činitele jak u nenárokových, tak i přímých nárokových 

dotací. 

"SZIF chce i nadále konat s péčí řádného hospodáře a jednat takovým způsobem, aby ČR nevznikla žádná škoda," uvedl fond. 

Upozornil také na to, že podle zákona o střetu zájmů "je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího 

rozpočtová pravidla". Norma obsahuje i jasný výčet poskytovatelů dotací, kteří se zákonem musí řídit. Fond mezi nimi ale není 

a jeho činnost se řídí vlastním zákonem. I proto je důležité získat jasné právní stanovisko, jak postupovat obecně ve všech 

případech, které se mohou týkat střetu zájmů veřejných činitelů a zda se zákon o střetu zájmů týká i SZIF, uvedl fond. 

Kvůli auditu pozastavil administraci projektů v různé fázi a bude muset rozhodnout, zda v procesu pokračovat. I v tomto 

případě by při podání žaloby fond postupoval podle rozhodnutí soudu. 

Nekula nedávno v Českém rozhlase řekl, že s variantou podání žaloby vláda nepočítá. V České televizi také zmínil, že kvůli 

střetu zájmů by mohla ČR vyžadovat po Agrofertu z Babišových svěřenských fondů vrácení až 4,5 miliardy korun. MZe za 

žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím společnosti Kverulant.org uvedlo, že 

částka 4,5 miliardy byla vyčíslena z plateb poskytnutých SZIF firmám z holdingu na základě informací z výročních zpráv a 

doposud nebyl vůči žádnému subjektu z koncernu vznesen požadavek na vrácení dotace. Nekula v souvislosti s touto částkou 

také řekl, že očekává "obrovskou právní bitvu". 

Agrofert v reakci na ministrovy výroky uvedl, že představenstvo společnosti trvá na tom, že žádný podnik koncernu nic 

neporušil a auditovaná byla ČR, nikoli koncern nebo jeho podniky. Uvedl také, že žádný soud ani úřad nerozhodl o tom, že by 

jakákoliv firma z holdingu měla cokoliv vracet. 

zaz rot 

Autor: rot, zaz 

https://app.monitora.cz/article/856960185/259ebe3db0701b7ee006?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NTY5NjAxODUsInRpZCI6NTcwNDR9.RMxHYpm24S8lD5MjMsTlwjZ2gm7PYlEGdXq5XQLGzQs
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Chodí vám na e-mail málo newsletterů? Máme pro vás snadné řešení: krátké Kverulantovy zprávy! Napište si o ně! Buďte 

informováni o Kverulantově boji proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Často dosahujeme konkrétních 

pozitivních změn ve veřejném životě. 

Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a 

podpora veřejnosti. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem 

sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, 

že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši pozornost. Když se vám Kverulantovi zprávy nebudou líbit, můžete 

se z odběru kdykoliv snadno odhlásit. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/budte-v-obraze-nove-newsletter-3/
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V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. 

Následující Kverulantův blacklist je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, kteří si pro konkrétní 

důvody nezaslouží důvěru veřejnosti. Oceňte Kverulantovu práci a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Reklama 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Politici s veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. 

Za tu dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, 

který před zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Následující seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Seznam je řazen od nejnovějších kauz k těm starším. 

Vít Rakušan, foto: FB Víta Rakušana 

Vít Rakušan je na Kverulantově blacklistu ze dvou důvodů. Tím prvním jsou dvě drahé a zbytečné cesty za peníze daňových 

poplatníků. Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací. Kverulant.org již 

dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se v roce 2021 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 žádal po Rakušanovi 

omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, nejen o Rakušanových cestách, naleznete v 

kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. Druhým důvodem, proč si Vít Rakušan nezaslouží důvěru 

veřejnosti je skutečnost, že Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu. Areál Pražského hradu nebyl v roce 

2022 už dlouhých pět let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna 2022 se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, 

že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. Na svůj twitter 

tehdy Rakušan napsal: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak 

si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které 

kolem Hradu stvořilo válečné opevnění.“ Když se Kverulant po čtvrt roce dotázal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský 

hrad zase volně přístupný veřejnosti, dozvěděl se, že Rakušan pro otevření ve skutečnosti neudělal nic. Výsledky prověrky 

nemá a není vůbec jasné, zda takou prověrku vůbec zadal a o otevření Hradu nic neví. Další podrobnosti naleznete v kauze 

Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad. Vít Rakušan (* 16. června 1978 Kolín) je český politik a středoškolský učitel, od prosince 

2021 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve vládě Petra Fialy, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od 

roku 2019 předseda hnutí STAN (v letech 2016 až 2019 pak 1. místopředseda), mezi lety 2012 a 2021 zastupitel Středočeského 

kraje (v letech 2016 až 2017 působil jako 1. náměstek hejtmanky), v letech 2010 až 2019 starosta města Kolín. 

Miloš Zeman foto Pražský hrad 

Miloš Zeman 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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než 

dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Teprve v pondělí 3. května 2021 byl konečně otevřen široké veřejnosti. 

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. Podrobnosti 

https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-blacklist-9-3-2/
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naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad. Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik 

a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o 

pět let později. 

foto twitter Jan Čižinský 

Jan Čižinský Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel v závěru roku 2020 s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné 

smlouvy. Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u 

ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A 

třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno 

dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného 

billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant 

si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech 

a ještě s roční výpovědní lhůtou. Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na 

křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný 

billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 

nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za 

tímto postupem opět vidí především korupci. Jan Čižinský (* 22. dubna 1978 Praha) je český politik a pedagog, od října 2017 

poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od října 2014 zastupitel hlavního města Prahy, od listopadu 2014 starosta městské části 

Praha 7, kandidát na primátora Prahy a lídr iniciativy Praha sobě a Praha 7 sobě, bývalý člen KDU-ČSL. 

foto twitter Zděněk Hřib 

Zdeněk Hřib Pusťte nás na ně, my nejsme žádní papaláši a s námi přichází transparentnost. To Piráti slibovali lidem nejen v 

pražských volbách. Teď čelí primátor Zdeněk Hřib sám kritice za to, že se na zloďejinách sám podílí a ještě má papalášské 

manýry. V roce 2020 Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Kverulant tehdy vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu. To se ani však stále nestalo. Nejspíš 

proto, že má na pokračování kšeftu zájem. V témže roce také vyšlo najevo, že pražský primátor si ve své kanceláři vychutnává 

od července 2020 kávu z kávovaru za 101 979 korun včetně DPH, koupeného za peníze občanů. Zdeněk Hřib (*1981), 

zastupitel (od 2018) – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Primátor (od 2018) – Hlavní město Praha. MUDr. Zdeněk Hřib mezi roky 

2017 – 19 sponzoroval stranu Česká pirátská strana v celkové výši 54 200 Kč. Nejvyšší sponzorský dar byl ve výši 33 000 Kč. 

Jeden subjekt, ve kterém se angažoval, v roce 2020 uzavřel smlouvy v neznámé výši, protože hodnota všech smluv byla 

utajena. 

foto twitter Robert Plaga 

Robert Plaga Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od 

roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého majetku a 

mzdy vedoucích. Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého 

ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich 

organizace na Ministerstvu školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 

2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. 

Ministerstvo si za „práci navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo. Kverulant je přesvědčený, že 

důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě 

kvality grantových žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti neposkytnutí 

informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž věřit, že ministr školství 

Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že se svým podřízeným nedovolí pokračovat v 

zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr 

Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovi pohnutky, ponecháme úvahám 

laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant připravuje proti rozhodnutí ministra žalobu a je připraven se s ministerstvem soudit. 

Další podrobnosti naleznete v kauze problematické financování pionýra z veřejných zdrojů. Robert Plaga (* 21. července 1978 

Brno) je český politik a vysokoškolský pedagog, od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v první a poté i 

druhé Babišově vládě, předtím v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v roce 2016 krátce 

zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, do června 2020 člen hnutí ANO 2011. 

foto twitter Karel Havlíček 

Karel Havlíček V lednu 2020 byla na návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jmenována předsedkyní Českého 

telekomunikačního úřadu Hana Továrková. Továrková však byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo 

učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant podal oznámení o 

spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Počátkem února 2020 také vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu 
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Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla 

Havlíčka, ministra nejen tohoto resortu, ale i dopravy, z 22. února však svědčí o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. 

Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady 

zastává funkce, které podle zákona zastávat neměla: „Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, 

tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit 

všechny náležitosti?“ Více v kauze Nezákonný konflikt zájmů předsedkyně ČTÚ. Karel Havlíček (* 16. srpna 1969 České 

Budějovice) je český podnikatel, ekonom a propagátor malého a středního podnikání, inovací a technologií. V letech 2013 až 

2019 působil jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na konci dubna 2019 se 

stal ministrem průmyslu a obchodu ČR ve druhé Babišově vládě jako nestraník za hnutí ANO 2011, zároveň zastává post 

místopředsedy této vlády. V lednu 2020 byl navíc pověřen i řízením Ministerstva dopravy ČR. 

foto twitter Jan Hamáček 

Jan Hamáček Ministerstvo vnitra se od roku 2019 pod vedením ministra Hamáčka chystalo nakoupit v tendru s jediným 

dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o. a vysílačky 

měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní 

státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by byla téměř poloviční. Kverulant proti tomuto 

miliardovému tunelu protestoval. I jeho protesty vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 3,1 miliardy. V listopadu 2019 

dokonce došlo k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžně zakázal ministerstvu vnitra uzavřít smlouvu na 

vysílačky bez výběrového řízení. V lednu 2020 však antimonopolní úřad realizaci tendru povolil. Nato resort ministra Hamáčka 

dosti překvapivě tendr zrušil a s dodavatelem Pramacom Prague prodloužil současnou smlouvu. Pravděpodobně v hodnotě 

několika miliard. Další podrobnosti lze nalézt v kauze Miliardový tunel na vnitru. Jan Hamáček (* 4. listopadu 1978 Mladá 

Boleslav) je český politik, od června 2018 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve druhé vládě Andreje Babiše, v níž 

byl mezi červnem a říjnem téhož roku pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od února 2018 je předsedou ČSSD, 

tuto funkci obhájil na sjezdu 1. března 2019. Mezi listopadem 2013 a říjnem 2017 působil jako předseda Poslanecké 

sněmovny PČR. Od roku 2006 je poslancem za Středočeský kraj, vyjma období rozpuštění dolní komory mezi srpnem až 

říjnem 2013. Mezi prosincem 2012 a srpnem 2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR, v této funkci opět 

působil od listopadu 2017 do června 2018. 

foto Úřad vlády 

Daniel Ťok V dubnu 2018 se na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala nehoda. Vůz vyjel z 

dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a 

nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v dubnu 2018 jich byly k 

vidění stále ještě tisíce. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již v roce 2012. 

Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí, a ministr dopravy Dan Ťok se nechal slyšet, že 

ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranili. V souvislosti se smrtelnou nehodou s billboardem na D 11 

Kverulant podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky Ministerstva dopravy, včetně 

úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dubna 2018 nebyla z dálnic, silnic I. třídy 

nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy, odstraněna reklamní 

zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“, 

jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant 

znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Dan Ťok byl v dubnu 2018 ministrem dopravy ČR v demisi, 

poslancem PČR (nestraník za ANO 2011), manažerem. Absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech 

pracoval jako projektant-konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od 

roku 1994 byl členem statutárních orgánů mnoha společností, namátkou např. ALSTOM Power, s. r. o., Jihomoravská 

plynárenská, a. s., či KOVOSVIT, a. s. V letech 2008–2014 působil jako předseda dozorčí a správní rady Skanka, a. s., jíž byl 

zároveň generálním ředitelem. Ke dni 4. prosince 2014 byl jmenován ministrem dopravy za odstoupivšího Antonína Prachaře. 

V roce 2017 byl zvolen poslancem z pozice lídra v Karlovarském kraji a následně jmenován do nové Babišovy vlády jako 

ministr dopravy ČR. Dan Ťok je rozvedený a má dvě děti. 

foto twitter Václav Chaloupek 

Václav Chaloupek V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Dne 28. září 2017 přišel útok 

poslední. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhuje 

zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny 

senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

svůj blacklist. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Václav Chaloupek se narodil 
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21. května 1949 a je původním povoláním učitel kreslení, přiznává spolupráci s StB. V roce 1997 natočil svůj první televizní 

seriál Tuláček. Je také členem hnutí Občané patrioti (OPAT). Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně i městského obvodu 

Plzeň 3, od roku 2016 pak senátorem za obvod č. 7 – Plzeň-město a v roce byl 2016 krátce i zastupitelem Plzeňského kraje. 

foto twitter Petr Bendl 

Petr Bendl V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. 

Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Na jaře roku 2017 se to poslanec Petr 

Bendl pokusil změnit. Sněmovnou nakonec koncem dubna 2017 jeho návrh neprošel. I díky Kverulantovi. Poslanec 

pozměňovací návrh přidal k novele zákona o pozemních komunikacích, která má za cíl zjednodušit vydávání řidičských 

průkazů. Bendl chtěl, aby o umístění billboardů na území obcí rozhodovaly samy obce, a nikdo, tedy ani dopravně-správní 

orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlal totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce 

by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by velkoformátové reklamy na svém území udržely. Někteří 

zákonodárci i Kverulant varovali, že se jedná pouze o tlak billboardové lobby. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Petr Bendl byl v čase zařazení na Kverulantův blacklist poslanec PČR, zastupitel obce 

Bratronice, bývalý ministr zemědělství a bývalý hejtman Středočeského kraje (ODS). Po absolvování Vysoké školy strojní a 

textilní v Liberci nastoupil na OÚ v Kladně jako vedoucí oddělení referátu obrany. Později pracoval na MÚ v Kladně ve funkci 

vedoucího oddělení rozvoje města. Od roku 1991 je členem ODS. V letech 1994–1998 působil jako starosta Kladna. Mezi lety 

1998 a 2001 byl poslancem PČR a od roku 2010 je jím opět. V letech 1996–2002 byl členem představenstva společnosti PRaK, 

a. s. Od roku 2000 působil jako krajský zastupitel a v letech 2000–2008 jako hejtman Středočeského kraje. V minulosti zastával 

post ministra dopravy ve vládě Mirka Topolánka, od roku 2011 do července 2013 pak byl ministrem zemědělství ve vládě 

Petra Nečase. V komunálních volbách 2014 byl zvolen zastupitelem obce Bratronice. Petr Bendl je ženatý a má dvě děti. 

Kateřina Valachová, foto Úřad vlády 

Kateřina Valachová Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském 

dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím 

poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v 

květnu 2017 konečně dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, 

co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá 

zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by 

znamenala, že si politici mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do 

určité míry pochopitelné. Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na 

MŠMT protestoval pouze Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA 

NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ. Kateřina Valachová je bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně 

ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí analytického oddělení, posléze 

vedla právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v 

Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra 

Jiřího Dienstbiera a ředitelkou sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství 

odvolaného Marcela Chládka. Kateřina Valachová je vdaná a má dvě děti. 

foto facebook Karel Březina 

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, 

kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně 

školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 konečně 

dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. 

Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny 

politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici 

mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do určité míry pochopitelné. 

Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na MŠMT protestoval pouze 

Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO 

NEPATŘÍ. Karel Březina je bývalý zastupitel hl. m. Prahy (ČSSD) a bývalý radní, bývalý ministr bez portfeje. Vystudoval Vysokou 

školu ekonomickou, Národohospodářskou fakultu, kde získal titul Ing. Roku 1991 vstoupil do ČSSD, kde mj. vykonává funkci 

místopředsedy KVV ČSSD Praha. Mezi lety 1998–2002 působil jako vedoucí Úřadu vlády ČR ve vládě Ing. Miloše Zemana. V 

letech 2000–2002 v Zemanově vládě zastával pozici ministra bez portfeje. Figuroval a figuruje ve statutárních orgánech mnoha 

soukromých společností. Od roku 2006 je zastupitelem hl. m. Prahy, v roce 2010 se pak stal i 1. náměstkem primátora a 

radním s gescí pro oblasti dopravy a informatiky. Z funkce radního byl v roce 2011 odvolán. Karel Březina je rozvedený a má 

tři dcery. 
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foto facebook Jaroslav Foldyna 

Jaroslav Foldyna V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil návrh zákona, který má pomoci billboardové lobby. Podstatou jeho návrhu je značné rozšíření zastavěného 

území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy mohou zůstat i po 1. září 

2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho 

rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi, již bez vazby na zákonnou definici, by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz 

a výrazně rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Kverulant.org nemá pochybnosti 

o tom, že poslanec Foldyna prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si nedovede vysvětlit 

aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Kromě peněz je to také možnost 

bezplatné nebo zvýhodněné inzerce na billboardech po celé republice. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC 

DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Jaroslav Foldyna je poslanec PČR, zastupitel města Děčína, bývalý zastupitel Ústeckého kraje 

(ČSSD). Třináct let působil v různých funkcích u Československé labsko-oderské plavby. Před rokem 1989 byl kandidátem na 

členství v KSČ, v roce 1989 spoluzakládal ČSSD. V devadesátých letech působil jako podnikatel v několika společnostech. Mezi 

lety 1996 a 2000 byl asistentem poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona T. Lánského. V roce 1999 byl zvolen do 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, v němž zasedal do roku 2012. V roce 2000 absolvoval maturitní zkoušku a od roku 2006 

studuje pravoslavnou teologii na Prešovské univerzitě. Od roku 2003 je členem Zastupitelstva statutárního města Děčína. V 

letech 2004–2006 působil jako poradce poslance Josefa Hojdara. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen 

poslancem a o tři roky později mandát obhájil. 

foto facebook Stanislav Berkovec 

Stanislav Berkovec V sobotu 1. září 2012 začala platit novela o pozemních komunikacích, která mimo jiné nařídila odstranit do 

pěti let reklamní poutače v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Přijetí zákona je vyvrcholením kampaně hned 

tři neziskových organizací v čele s Kverulant.org. Kampaň trvala dva roky a zákonodárcům odešlo několik stovek mailů s 

výzvou, aby hlasovali pro zákaz billboardů. Zákon byl nakonec přijat a zakazuje velkou většinu reklamních zařízení u silnic 

vyšších tříd a do 1. září 2017 musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil do parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že 

poslanec Berkovec prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k 

návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů, ztráta pracovních míst a daňový výpadek ve výši 

1,5 miliardy korun. Kverulant si to nedovede vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice 

nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do 

billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové 

firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před 

rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyř tisíců pracovních míst 

„vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, zdaleka největší hráč na českém 

billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2014 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2013. Podobné je to s 

daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Stanislav Berkovec je poslanec PČR, zastupitel královského města 

Slaný (nestr. za ANO 2011), moderátor, novinář. Vyučen knihtiskařem, po Střední průmyslové škole grafické v Praze absolvoval 

Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté jako výtvarník Okresního kulturního 

střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV 

Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor zastupován agenturou. Od roku 1991 je aktivní v komunální 

politice, v současné době je zastupitelem královského města Slaný. V roce 2013 byl zvolen na kandidátce hnutí ANO 2011 

poslancem Parlamentu ČR. 

foto twitter Svatopluk Němeček 

Svatopluk Němeček Kverulant.org v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA zmapoval ceny praní prádla ve více než 

čtyřiceti nemocnicích za roky 2012, 2013, 2014 a za první polovinu roku 2015. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo 

Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr 

zdravotnictví Svatopluk Němeček. Svatopluk Němeček je bývalý ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, 

bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA 

studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele města 

Bohumín (za Stranu zelených), který čtyřikrát obhájil již za ČSSD. Od roku 2006 do roku 2010 byl i radním města. Od roku 

2005 vedl devět let Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2012 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje a v dubnu 2013 

vystřídal senátora Jana Žaloudíka na postu stínového ministra zdravotnictví. V lednu 2014 byl jmenován ministrem 
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zdravotnictví ČR ve vládě Bohuslava Sobotky, načež rezignoval na post krajského zastupitele, ředitele nemocnice a několika 

dalších veřejných funkcí. Svatopluk Němeček je ženatý. 

foto Úřad vlády 

Andrej Babiš Andrej Babiš nebyl do Kverulantova blacklistu zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů ani za kauzu Čapí 

hnízdo, a dokonce ani za úkolování novinářů, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci 

mnohem dříve, a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, přesněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy. Životní prostředí 

je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České republice biopaliva 

prospěla. Jak se zlepšil jejich a náš každodenní život a kolika naopak biopaliva uškodila. Vše nasvědčuje tomu, že biopaliva ve 

světě způsobila výrazné zdražení potravin, škodí i 6 milionům motoristů v ČR a s jistotou prospívají jen Andreji Babišovi, který 

je vyrábí. A proto si Babiš důrazným lobbováním v Poslanecké sněmovně zajistil zvýšení povinně přimíchávaného podílu 

biosložky do pohonných hmot v roce 2010, krátce před parlamentními volbami. „Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem 

třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ přiznal tehdy veřejně poté, co sněmovna přehlasovala 

prezidentovo veto. V říjnu 2013 proběhly v ČR další sněmovní volby. Po nich Andrej Babiš obsadil post ministra financí. Že se 

nejedná o kolosální konflikt zájmů, si patrně nemyslí ani redaktoři Babišových novin. Právě biopaliva jsou oblast, na které panu 

Babišovi velmi záleží a kde je konflikt zájmů velmi zřejmý. A tak Babišovo ministerstvo připravilo pokračování daňového 

zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv. To původně mělo skončit s červen 2015. Vláda však v únoru 2015 

odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Andrej Babiš za to čelil velké kritice a v 

hlavní politické debatě České televize na svoji obhajobu uvedl: „Moje firmy nedostávají žádné dotace za biopaliva. Nechť to 

každý slyší už konečně. Ani korunu! Výhoda je ve spotřební dani. To znamená, kdo má tu výhodu? České dráhy, přepravci, 

Dopravní podnik. ČSAD. Moje firmy s tím nemají nic společného jako výrobce biopaliv…“ Všechno je to pravda. Až na tu 

poslední větu. V ní se skrývá celá potíž zatím nejjasnějšího střetu zájmů ministra financí a majitele Agrofertu. Zákon z dílny 

Babišových úředníků a vlády, jejímž je Babiš vicepremiérem, prodlužuje podporu spotřeby biopaliv. Motivuje dopravce, aby je 

kupovali. A oni je nakupují ročně za mnoho miliard. Úleva na spotřební dani dělá biopaliva mnohem dostupnějšími. Je 

naprosto evidentní, že bez zákonem nařízeného povinného odběru biopaliv a bez daňových úlev by spotřebitelé „od Babiše“ 

nenakupovali. Neplatili by, jakkoli zprostředkovaně, jeho firmám. A to Babiš prodává biopaliva zhruba asi polovině všech jejich 

spotřebitelů. Navíc je výroba a podpora biopaliv drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se 

původně myslelo. Andrej Babiš byl v době přidání na Kverulantův blacklist 1. místopředsedou vlády ČR, ministrem financí ČR, 

poslancem PČR, předsedou hnutí ANO 2011, podnikatelem. Absolvoval Fakultu obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 

působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl členem KSS. Od 

roku 1980 byl evidován jako spolupracovník StB, od roku 1982 byl veden ve spisech jako agent StB. Andrej Babiš vědomou 

spolupráci s StB odmítá a podal v této záležitosti žalobu na ochranu osobnosti. Mezi roky 1985 a 1991 zastupoval PZO 

Petrimex v Maroku. V letech 1991–1995 působil ve funkci ředitele obchodního oddělení 32 PZO Petrimex. Po vynuceném 

odchodu z Petrimexu začal podnikat v oblasti potravinářství a chemie. Byl členem řady statutárních orgánů společností, známý 

je především svým působením ve společnosti Agrofert. V listopadu 2011 založil občanské sdružení ANO 2011. V říjnu 2013 byl 

zvolen poslancem Parlamentu ČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem financí a místopředsedou vlády. 

foto facebook Miroslav Ševčík 

Miroslav Ševčík Tehdejší děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v březnu 2014 neoprávněně použil modrý maják, 

aby mohl jet dálnicí v protisměru. Došlo k tomu na dálnici D5 k hromadné nehodě. Dálnice se během chvíle proměnila v jedno 

velké parkoviště. Miroslav Ševčík ale po půl hodině čekání připevnil na auto modrý majáček, otočil auto do protisměru a dál 

pokračoval odstavným pruhem, který byl určen pro záchrannou službu a policii. Ševčík později přišel se zajímavým 

vysvětlením. Prý zachraňoval spolujezdkyni, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. 

Podrobnosti o zneužívání absolutní přednosti v jízdě naleznete v kauze Modré majáky politiků. Miroslav Ševčík je český 

ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan a bývalý děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Působil také jako ředitel Liberálního institutu. Byl členem KSČ v letech 1985 až 1989. 

foto facebook Milan Wenzl 

Milan Wenzl Jako starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud 

jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za 

korupční jednání a na oba podal trestní oznámení. Státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné 

nepovažuje, a proto Kverulantovi nezbylo než kauzu KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 uložit do svého archivu. Milan Wenzl 

byl v době přidání na Kverulantův black list starostou MČ Praha 15 (nestr. za ANO 2011), podnikatel. Od počátku 90. let 

podniká. Je majitelem a jednatelem společnosti MILANO CZ, s.r.o., do roku 2009 vlastnil také firmu MILANO EU, s.r.o., a do 

roku 2013 společnost FIRMA WENZL, s.r.o. Do volené zastupitelské funkce kandidoval za ODS již v roce 2002. V roce 2014 byl 

jako nestraník za hnutí ANO 2011 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 15 a následně se stal starostou městské části. 
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foto facebook Ludmila Müllerová 

Ludmila Müllerová V kauze SKARTU? RADĚJI NE! bylo cílem Kverulanta poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak 

se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny, ba dokonce překročeny. V 

květnu 2013 vláda projekt sKarty ukončila, a tak byla tato kauza uložena do archivu. Mnozí úředníci MPSV v roce 2012 

vyhrožovali klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem 

ministryni MPSV paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že 

převzetí sKarty není povinné. MPSV reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu 

ministerstva objevila výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho 

nenajdou, seberou mu dávky. Paní Müllerová pak svoje výhružky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání 

Radiožurnálu. Ludmila Müllerová je bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR, bývalá senátorka PČR a místostarostka 

městyse Dolní Čermná (TOP 09, dříve KDU-ČSL). Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po studiích pracovala na 

administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. Od počátku 90. let podniká v oblasti ekonomického a 

účetního poradenství. Mezi lety 1994 a 2003 figurovala ve statutárních orgánech firem Agentura RACIO, Bruntál – Meritum i 

akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. V letech 1998–2002 byla „lidoveckou“ poslankyní PČR. Další dva roky zastávala funkci 

náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídala za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla 

zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–

2010 byla místostarostkou městyse Dolní Čermná. V červnu 2009 přestoupila z lidové strany do nově založené TOP 09. Ve 

volbách do Senátu v roce 2010 neobhájila svůj mandát senátorky. Dne 16. listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a 

sociálních věcí, jíž byla do 10. července 2013. Ludmila Müllerová je vdaná a má dvě děti. 

foto twitter Veronika Vrecionová 

Veronika Vrecionová. V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ bylo Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů 

zákonem. To se podařilo a v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje 

nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely měly billboardy počínaje 1. září 2017 zmizet od dálnic a silnic I. třídy. To se z 

velké části později stalo. Zákon však mohl odstranit i reklamní poutače ze silnic II. a III. třídy. To se však nestalo, protože 

tehdejší senátorka Veronika Vrecionová prosadila v roce 2012 změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u 

místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 

procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. 

Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za 

značné podpory lobbistů. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

foto facebook Pavel Klega 

Pavel Klega uzavřel v roce 2008 za Prahu smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 

billboardů. Kverulant již od roku 2009 usiloval v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ o zrušení této nemravné a pro Prahu 

nevýhodné smlouvy. Bohužel nebyl úspěšný. Pavel Klega je zastupitel MČ Prahy 15, bývalý starosta MČ a zastupitel hl. m. 

Prahy (ODS). Vystudoval elektrotechniku a ekonomii veřejné správy. Do roku 2002 působil jako manažer v oborech 

informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a investiční činnosti ve výstavbě. V roce 1992 vstoupil do ODS, v 

níž působil jako předseda OS na Praze 15 či místopředseda RS Praha. Roku 1998 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ 

Prahy 15, v roce 2010 se stal starostou, jímž byl po jedno volební období. Od roku 2002 byl dvanáct let zastupitelem hl. m. 

Prahy, v letech 2002–2010 zde vykonával funkci radního, resp. mezi roky 2006–2010 funkci náměstka primátora s působností v 

oblastech správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města. V Zastupitelstvu se nadále věnoval také 

územnímu rozvoji města. V minulosti byl členem statutárních orgánů několika pražských firem. Pavel Klega je podruhé ženatý 

a má dvě dospělé děti. 

foto facebook Stanislav Huml 

Stanislav Huml V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ je Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů zákonem. V 

květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Zákon však málem nebyl přijat. Když vládní 

návrh zákona zamířil v roce 2012 do poslanecké sněmovny, dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil 

pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné 

motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. Stanislav Huml je poslanec PČR, zastupitel města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (ČSSD), dopravní expert. Vysokoškolsky vzdělán. V letech 1977–2005 pracoval u policie. Vystudoval práva na 

Policejní akademii ČR v Praze. Svou kariéru u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti 

podplukovníka. Po svém odchodu působil jako dopravní expert. Spolupracoval mimo jiné na dopravním zpravodajství pořadu 

Snídaně s Novou. V roce 2010 byl díky preferenčním hlasům zvolen jako bezpartijní na kandidátce VV do Parlamentu ČR a do 



  

Přehled zpráv  747 

Zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O dva roky později vstoupil do ČSSD. Stanislav Huml je ženatý a má 

pět dětí. 

foto twitter Aleksanda Udženija 

Aleksandra Udženija je jako někdejší pražská radní pro majetek zodpovědná za demolici národní památky, zimní stadion na 

Štvanici. A nešlo jen o jakési pasivní svolení ke zbourání, ale o aktivní snahu stadion zlikvidovat. Více v kauze ŠTVANICE NA 

ŠTVANICI. Aleksandra Udženija je bývalá zastupitelka hl. m. Prahy, 1. místopředsedkyní strany, místostarostkou MČ Praha 2 

(ODS). Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium marketingu a 

managementu na Anglo-American College. Od roku 1998 je členkou představenstva AGENS PLUS, a. s. V roce 2003 vstoupila 

do ODS, od roku 2005 předsedá OS Praha 2. V roce 2006 byla zvolena radní MČ Praha 2 a do Zastupitelstva MČ byla zvolena i 

v roce 2010. Téhož roku se stala i členkou a radní Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od roku 2007 je místopředsedkyní 

představenstva firmy R.G.S., a.s. Dne 23. května 2013 byla z postu pražské radní odvolána. Je vdaná a má dvě děti. 

foto město Opava 

Zdeněk Jirásek V kauze PRIMÁTORŮV PENĚŽNÍ OBCHVAT bylo cílem Kverulanta zrušit nesmyslné a zmanipulované výběrové 

řízení na obchvat Opavy, na kterém se podílel i tehdejší primátor Zdeněk Jirásek. To se nepodařilo. Druhým cílem bylo 

dosáhnout trestního postihu hlavních aktérů. Ani to se nepodařilo. Proto byla v červnu 2013 kauza uložena do Kverulantova 

archivu. Zdeněk Jirásek je bývalý primátor města Opavy a krajský radní (ČSSD), historik. Absolvoval Filozofickou fakultu UP v 

Olomouci a následně získal titul CSc. na KH ČSAV Praha. Od roku 1985 podnikl přes 60 zahraničních studijních pobytů v 

zemích po celém světě. V letech 1986–1992 působil jako vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava. V letech 1987–1989 byl členem 

KSČ. Od roku 1992 pracoval na Slezské univerzitě v Opavě, nejprve jako tajemník Ústavu historie a muzeologie, posléze byl 

proděkanem, děkanem i rektorem FPF SU. Od roku 2007 je členem ČSSD. Za ni byl roku 2008 zvolen členem Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje a posléze se stal krajským radním. V dalším volebním období již nekandidoval. V letech 2010–2014 

byl primátorem města Opavy. 

foto twitter Radek John 

Radek John Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci 

veřejné. Do parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John 

tehdy dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. John však 

nikdy žádné okénko nehledal, žádné peníze nevrátil a podvedl tak voliče. Kverulant na něj proto podal trestní oznámení. Více 

o tom naleznete v kauze POSLANECKÉ NÁHRADY VĚCÍ VEŘEJNÝCH. Radek John je zastupitel MČ Prahy 5, bývalý 

místopředseda vlády ČR, bývalý ministr vnitra a poslanec PČR (VV), bývalý předseda strany, novinář. Po absolvování studia 

scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU zahájil novinářskou kariéru jako redaktor časopisu Mladý svět, kde pracoval až do 

roku 1993. V 80. letech působil rovněž jako scenárista ve Filmovém studiu Barrandov. Od roku 1991 podnikal v oblasti 

obchodu, marketingu a mediálního poradenství. V roce 1993 nastoupil do nově založené soukromé televize Nova, kde 

pracoval jako redaktor a posléze šéfredaktor publicistiky a vedoucí publicistického pořadu „Na vlastní oči“. V letech 2002–

2009 působil ve funkci předsedy představenstva mediální společnosti ORA PRINT, a.s. Roku 2009 ukončil v souvislosti se svými 

podnikatelskými aktivitami spolupráci s TV NOVA. Ve stejném roce se stal předsedou politické strany Věci veřejné, jímž byl do 

roku 2013. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen poslancem a stal se ministrem vnitra a místopředsedou vlády 

ČR. V témže roce úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ Prahy 5. Následujícího roku byl z funkce ministra odvolán a 

rezignoval na post místopředsedy vlády. 

foto Úřad vlády 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem publicisty Jana Urbana a 

Kverulanta odstoupení Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS 

ukončily působení Pavla Blažka v exekutivě za Kverulanta. A tak byla tato kauza s názvem WANTED DON PABLO uložena do 

Kverulantova archivu. Pavel Blažek je poslanec PČR, bývalý zastupitel Brna a MČ Brno-střed, bývalý místopředseda strany, 

bývalý ministr spravedlnosti (ODS), advokát. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté zde působil 

deset let jako odborný asistent na Katedře správního práva. Od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1998 vstoupil do ODS, 

kde osm let předsedal OS Brno-město a od června 2010 byl čtyři roky místopředsedou strany. Od roku 1998 zasedal po čtyři 

volební období v Zastupitelstvu MČ Brno-střed. Od konce 90. let byl členem statutárních orgánů mnoha společností. V roce 

2002 byl zvolen radním města Brna, poté, co byla ODS v letech 2006–2010 v opozici, se stal roku 2010 opět členem Rady 

města. Od roku 2007 do roku 2010 předsedal dozorčí radě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a do roku 2012 SAKO Brno, 

a.s. V červenci 2012 nahradil Jiřího Pospíšila v čele Ministerstva spravedlnosti. Současně vyslovil svou rezignaci na působení v 

městských společnostech a ukončení všech podnikatelských aktivit. Ministrem byl do 10. července 2013. Téhož roku byl na 

podzim zvolen poslancem PČR. Je ženatý, má dvě děti. 
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foto twitter David Rath 

David Rath Dopravní obslužnost, resp. 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 

daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena 

tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček 

tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 

sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na 

služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. David Rath jako hejtman středočeského kraje 

uzavřel na sklonku roku 2009 takové smlouvy s dopravci bez výběrového řízení a na deset let dopředu. Stalo se tak těsně před 

tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Šlo o smlouvy za celkem 6,8 miliard 

Kč a pro kraj jsou dosti nevýhodné. Podrobnosti naleznete v kauze RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY. David Rath je bývalý 

hejtman Středočeského kraje, bývalý poslanec PS PČR a bývalý ministr zdravotnictví (ČSSD). Po vystudování Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze působil postupně jako lékař v pražském IKEMu, Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici 

Praha Motol. Mezi lety 1991–1994 byl členem Občanské demokratické strany. V roce 1995 spoluzaložil Lékařský odborový 

klub. O rok později zahájil jako společník a jednatel společnosti Paracelsum vlastní podnikání ve zdravotnictví. V letech 1998–

2005 vykonával funkci prezidenta České lékařské komory. Od listopadu 2005 do září 2006 byl ministrem zdravotnictví ve vládě 

Jiřího Paroubka. Od roku 2006 byl do roku 2013 poslancem ČSSD a „stínovým“ ministrem zdravotnictví. V roce 2008 vedl jako 

volební lídr ČSSD ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje. Po svém volebním vítězství se jako hejtman zviditelnil 

především hrazením zdravotnických poplatků krajem a snahou o zrušení předchozího prodeje krajských nemocnic. 

Kroužkování 

Závěrem několik vět o volbách. Kandidátky sestavují orgány politických stran a hnutí a prosazují tak své preference v tom, kdo 

je má v parlamentu zastupovat. Aby se tento málo demokratický prvek omezil, doplňuje se poměrný volební systém často 

nějakým systémem preferenčních hlasů, jimiž mohou voliči pořadí na kandidátce ovlivnit. V Česku se ve volbách používá tzv. 

kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku. Možnost kroužkovat se liší podle tipu voleb. 

Sněmovní volby 

Ve volbách do dolní komory Parlamentu může volič označit až čtyři kandidáty z listiny jedné strany, hnutí nebo koalice. Pro 

volby do Poslanecké sněmovny ČR platí, že pokud kandidátovi určité strany nebo hnutí dalo nejméně 5 % voličů této strany v 

daném volebním obvodě preferenční hlas, postupuje na první místo dané kandidátky. Je-li takových kandidátů víc, řadí se 

podle počtu preferenčních hlasů. Teoreticky je možné „vykroužkovat“ favorizované kandidáty politických stran tak, že se do 

poslanecké sněmovny nedostanou. 

Komunální volby 

V komunálních volbách má volič dokonce možnost dát své hlasy až tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to 

bez ohledu na volební stranu, tedy například z každé strany jednoho. A právě v komunálních volbách se velmi nabízí možnost 

nevolit kandidáty z Kverulantova blacklistu. 

Volby do krajských zastupitelstev 

I v krajských volbách volič do obálky vkládá pouze jeden list s listinou své oblíbené strany či koalice a může rovněž 

zakroužkovat pořadová čísla až u čtyř kandidátů, které by rád viděl v zastupitelstvu. Aby kandidát mohl přeskočit kolegy 

umístěné na vyšších pozicích listiny, potřebuje i v tomto případě kroužek od opět alespoň pěti procent voličů. 

Volby do Evropského parlamentu 

Členství v Evropské unii umožňuje každých pět let volit české národní zastoupení v Evropském parlamentu. Stejně jako v 

případě Poslanecké sněmovny Češi a Češky volí stranickou či koaliční listinu se jmény kandidátů. Pro celé území České 

republiky jsou použity stejné listiny. Volič může navíc označit až dva kandidáty, které by rád viděl zasedat v Evropském 

parlamentu. Tato vůle se vyjadřuje zakroužkováním pořadového čísla příslušného oblíbence. Kandidáti zakroužkovaní alespoň 

5 procenty voličů své strany mohou přeskočit výše umístěné. Pokud více kandidátů obdrželo přednostní hlas od alespoň 5 

procent voličů, rozhoduje počet těchto preferencí. 

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji za lepší správu věcí veřejných. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Politici s 

veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. Za tu 

dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, který před 

zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Kverulantův blacklist je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Ale všichni nejsou stejní a všichni politici nekradou. A platí-li 

tento předpoklad, pak ani všechny politické strany nejsou stejné. A co si o tom myslíte vy? 

Která z těchto politických stran je zkorumpovaná nejméně? 

ANO 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-nejmene-zkorumpovana-politicka-strana-2/
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Aby nedošlo k mýlce, Kverulant.org si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, billboardy nemá rád a bojuje proti nim od 

svého vzniku v roce 2009. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech 

zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformuloval čtyři základní doporučení. 

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální 

povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h 

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

přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon 

nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik 

staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění 

kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je 

zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na 

dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec 

neinzerujte. 

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na 

jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při 

rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky. 

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů 

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP 

zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit 

podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo 

billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od 

jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu. 

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe 

méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a 

který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto 

plochách vůbec neinzerovat. 

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na 

mostech 

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, 

jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je 

nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v 

dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke 

křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči 

před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým 

dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či 

jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném 

poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků 

silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke 

stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují. 

https://www.kverulant.org/article/cemu-se-vyhnout-kdyz-uz-inzerujete-na-billboardech-2-2-2-2/
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Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat 

tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to 

navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to 

s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně 

jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce). 

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být 

směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení 

reklamní plochy 

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. 

Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si 

o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy. 

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky 

nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou. 

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl! V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, 

pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi. 

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 radikální snížení jejich počtů. 

Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. 

Kverulant děkuje za spolupráci plukovníkovi Ing. Jindřichovi Rybkovi BA., MBA. šéfovi dopravní police v Jihomoravském za 

doporučení z oblasti silniční bezpečnosti. Poděkování též patří Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu AV ČR. Ten jako 

předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti formuloval doporučení v 

této oblasti. 

Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů, proto zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí. Věnujte nám měsíčně 

například 200 korun a pomáhejte tak měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Můžete nás 

podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je 

nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Ilustrace na objednávku Kverulanta vytvořil Michal Slavkov 

Autor: Vojtěch Razima 
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Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa byla vpádem armád pěti komunistických zemí v čele s Rudou armádou, 

která se uskutečnila 21. srpna 1968. Invaze byla podpořena žádostí konzervativního křídla Komunistické strany 

Československa. Důvodem intervence byl sovětský imperialismus a jeho odpor proti liberálně reformním vnitropolitickým 

změnám známým pod názvem Pražské jaro. 

Státní vlajka Československa potřísněná krví, zdroj Wikipedia 

V této souvislosti si dovolujeme připomenout slova profesora Timothy Snydera, experta na novodobé dějiny střední a 

východní Evropy: „Vnější aktéři se chovají tak, že hledají slabiny v systému. Hledají rozpory ve společnosti. Nejlepším 

způsobem, jak odolat zásahům zvenčí, je vyřešit co možná nejvíce problémů doma.“ A právě o to se Kverulant dlouhodobě 

snaží. Prosíme, podpořte nás v této práci, alespoň symbolickým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/21-srpen-1968/
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Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Nyní po více než deseti letech je načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Proto Kverulant odeslal 

Poslanecké sněmovně dotaz dle zákona o poskytování informací. Ta mu nyní odpověděla, že mu informace poskytne, ale že 

vyhledávání bude rozsáhlé a bude Kverulanta stát skoro devět tisíc. Pomozte Kverulantovi tuto částku zaplatit alespoň malým 

darem. Kverulantovým cílem je podrobně zmapovat čerpání náhrad a benefitů každého jednotlivého poslance bez ohledu na 

jeho politickou příslušnost. 

Miroslav Kemel 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákona č. 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímají všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. 

Kverulant sněmovně tuto částku zaplatil a čeká na odpověď. Než se tak stane připomeňme si kauzu Poslanecké náhrady Věcí 

Veřejných. Cílem Kverulanta tehdy bylo přimět Věci veřejné, aby vrátily poslanecké náhrady, tak jak to před volbami v roce 

2010 slibovaly. Tento cíl se nepodařilo splnit. Kverulant podal na VV i trestní oznámení. To však bylo odloženo, protože státní 

zástupce zastával názor, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to 

ani v případě, že politik lhal vědomě. 

Fotokoláž ATEO 

V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, 

který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i poslanecké náhrady, jež jsou určené na jiné věci, třeba na dopravu a 

bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc 

korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i 

https://www.kverulant.org/article/pomozte-kverulantovi-zmapovat-poslanecke-nahrady/
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peníze z poslaneckých náhrad. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve 

využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené 

žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci veřejné. Do 

parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John tehdy 

dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. 

Členové poslaneckého klubu Věci veřejné si dokonce na první schůzi odhlasovali, že budou každý měsíc náhrady vracet: 

Kverulant a priori považuje všechny politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře. A tak se zeptal poslanecké 

sněmovny, zda Věci veřejné poslanecké náhrady vracejí. Překvapení se zase nekonalo. Od složení poslaneckého slibu do 1. 11. 

2010 vyčerpali šikovní poslanci za VV celkem 4 234 000 Kč. 98 % toho, co vyčerpat mohli. A nevrátili ani korunu: 

Místo vracení poslaneckých náhrad údajně poslanci VV podporovali charitu. Na svých stránkách se chlubili, že již rozdali 710 

000 Kč. Má to však několik háčků. Někde se ztratilo 3 524 000 Kč. Údajně darovaných 710 000 Kč je pouhých 17 % z 

vyplacených náhrad a pouhých 7 % z čistého příjmu poslanců. Při měsíčním čistém platu přes 90 000 Kč není dar ve výši 6 723 

Kč opravdu nijak oslnivý. A když ještě uvážíme, že VV dostaly od státu téměř 57 milionů korun jako příspěvek za volby, je výše 

darů na charitu opravdu nicotná. Kverulant jistě není sám, kdo by si dokázal představit, jak by byl štědrý za peníze ze státního 

rozpočtu. Navíc poslanci VV moc štědří nejsou. Údajně podporovat charitu a skutečně vracet poslanecké náhrady zpět do 

státního rozpočtu jsou dvě rozdílné věci. Slib předsedy Johna zněl jasně. Bude hledat okénko. Nehledal a nevrátil. 

foto ČTK 

Radek John byl zvolen jistě také proto, že slíbil, že nebude tak nenažraný jako papaláši před ním. Kverulant ho proto v prosinci 

2010 vyzval, aby poslanci za VV vrátili zpět do rozpočtu poslanecké sněmovny 4 234 000 Kč a začali poslanecké náhrady 

vracet každý měsíc, jak se usnesli. 

foto ČTK 

Kverulant také vyzval pana Johna k omluvě a navrhl mu, aby desetkrát opsal větu: „Už nikdy nebudu lhát ve volební kampani“ 

a takto napsanou stránku podepsal a zveřejnil. Kverulantovi tato forma omluvy přišla adekvátní a každá jiná by byla jen 

rozplizlým politickým mlžením. Kverulant vydal o lhářích z VV tiskovou zprávu, ze které citovala řada médií. VV reagovaly 

vskutku originálně. Uvedly, že poslanecké náhrady nevracejí proto, že by je nevraceli do státního rozpočtu, ale do rozpočtu 

parlamentu: 

Podle VV není tedy rozpočet parlamentu součástí státního rozpočtu. Tato hypotéza by jistě vysvětlovala mnohé z chování 

poslanců. Celé prohlášení VV je k dispozici zde. Ba ani předseda John nenechal věc bez povšimnutí. Ve svém projevu označil 

média, která převzala Kverulantovu zprávu, za bulvár a naznačil, že za celou kauzou je spiknutí zlovolných novinářů: 

Podle Kverulanta naplňovalo jednání pana Johna všechny znaky trestného činu podvodu, ale s trestním oznámením váhal. Pan 

John byl až do května 2011 šéfem vnitra a kdo by asi chtěl vyšetřovat svého nejvyššího šéfa, navíc s poslaneckou imunitou? 

Ale za nějaký čas pan John ministrem být přestal a Kverulant si znovu vyžádal od poslanecké sněmovny údaje o poslaneckých 

náhradách VV. Dotaz byl směřován na všechny náhrady, nejen na ty paušální. Kverulant se dozvěděl, že od složení 

poslaneckého slibu do 22. 4. 2011 vyčerpali poslanci VV jen na poslaneckých náhradách za VV celkem 26,5 miliónu. A zase 

nevrátili ani korunu. Poslanci VV údajně opět podporovali charitu. Nyní však už jen 3 % místo původních 7 % z vyplacených 

příjmů. 

Radek John a ani nikdo z poslanců za VV tedy dál nedodržují slib daný veřejnosti. Podle Kverulanta šlo o trestný čin, a tak 

podal na Radka Johna trestní oznámení. 

Kverulant byl zvědav, jak trestní oznámení dopadne. Překvapení se opět nekonalo. Státní zástupce si totiž myslí, že nesplnění 

slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě: 

Kverulant podal proti rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství stížnost k nadřízenému Městskému státnímu 

zastupitelství. Nadřízený státní zástupce opět došel k závěru, že nesplnění slibu, který byl učiněn politikem v rámci snahy 

získat voliče, není trestným činem, a to ani v případě, že politik lhal vědomě. Odložení Kverulantova trestního oznámení je jistě 

dobrá zpráva pro politiky. Státní zástupci jim vzkazují, že veřejnosti mohou kdykoliv a úmyslně lhát, a to dokonce ještě před 

tím než získají poslaneckou imunitu. Horší zpráva je to pro českou veřejnost. 

Jinde však justice tak shovívavá k zneužívání poslaneckých náhrad není. V dubnu 2016 byl bývalý britský europoslanec 

labourista Peter Skinner odsouzen na čtyři roky do vězení za neoprávněné čerpání poslaneckých náhrad. Vykazoval náklady na 

poradce, místo nich ale dlouhá léta nakupoval šperky, stravoval se v luxusních restauracích a nocoval v přepychových hotelích. 

Připravil tím občany Spojeného království o 100 tisíc liber, to je téměř 3,5 miliónu korun. „Zklamal jste důvěru veřejnosti. A to 
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nejen vůči vaší osobě, ale vůči demokratické instituci jako takové,“ konstatovala soudkyně Maura McGowanová, než 

někdejšího poslance za jihovýchodní Anglii poslala do vězení. Uznán vinným byl za podvod, falšování účetnictví a vytvoření 

falešného mechanismu. 

V době, kdy začala tato kauza, Radek John kraloval žebříčkům popularity. To, že se později propadl až na dno popularity, je 

jistě především zásluha pana Johna. K tomuto propadu usvědčením Radka Johna přispěl patrně i Kverulant. 

Fotokoláž ATEO 

Autor: Vojtěch Razima 
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291. Kde natankovat naftu i benzín bez biosložky? 
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Ve středu 1. června 2022 začala platit novela zákona o ochraně ovzduší, která byla prezentována jako konec přimíchávání 

biopaliv. Ten však nepřišel a v dohledné době ani nepřijde. Přesto je nyní možné v omezeném množství u některých čerpacích 

stanic EuroOil zakoupit naftu bez „řepky“ a dokonce i benzin bez lihu. Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické 

pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je 

již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Oceňte Kverulantovu vytrvalou kampaň proti biopalivům 

alespoň symbolickým darem. 

Státní společnost Čepro v síti svých čerpacích stanic EuroOil už několik let prodává naftu OPTIMAL DIESEL bez biosložky, 

kterou je jinde nejčastěji metylester řepky olejky (MEŘO). U běžné nafty je maximální možná koncentrace MEŘO až 7%. 

Nicméně, aby olejáři vyhověli zákonu stačí aby celkem v jejich produkci přimíchávali 6,0 % biosložky do nafty. Mají tedy 

prostor prodávat malou část nafty bez biosložky. Podobné je to s benzínem, v celkovém objemu je třeba přimíchávat 

minimálně 4,1 % lihu. Běžně je ale přimícháváno o něco víc a to 4,9 %. Pak tu a tam může na čerpací stanici EuroOil přijet 

cisterna s benzínem úplně bez lihu. Na to abyste se dozvěděli, kde zrovna mají benzin bez lihu však potřebujete mobilní 

aplikaci od EuroOil a trochu trpělivosti. Pro uživatelé přístrojů iPhone je aplikace dostupná v App Store. Pro mobilní telefony s 

Androidem je aplikace na Google Play. V aplikaci vyhledáte příslušnou čerpačku a kliknete na i v kroužku u paliva Natural 95 a 

objeví se vám informace o parametrech posledního závozu: 

Proč vlastně biosložka nezmizela úplně? 

Vláda počátkem března avizovala zastavení povinného přimíchání a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona 

na ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. 

Hned za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal 

je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně 

zastavena je opět v nedohlednu. 

fotokoláž: Kverulant.org 

Babiš na biopalivech vydělává dál 

V pondělí 25. dubna podepsal klíčový distributor nafty a benzínu státní společnost ČEPRO rámcovou dohodu na dodávky 

biosložky pohonných hmot s firmou PREOL z Babišova holdingu. Předmětem smlouvy jsou dodávky biopaliv vyráběných 

zejména z řepky olejky do konce roku 2023. Hodnota smlouvy je 6,4 miliardy korun (bez DPH). 

Vedle smlouvy na nákup bionafty uzavřelo ČEPRO také dvě rámcové smlouvy na nákup biolihu (neboli bioetanolu) v hodnotě 

1,4 miliardy korun (bez DPH). Stalo se tak o něco dříve, na přelomu března a dubna. Dodavatelé jsou dva, a to největší 

slovenský výrobce biolihu Enviral a český producent Ethanol Energy. Také v tomto případě na tom bude profitovat expremiér 

Babiš. Jeho Agrofert vlastní Ethanol Energy z 50 procent. 

Přitom vláda už 9. března 2022 v reakci na růst cen pohonných hmot avízovala zrušení povinného přimíchávání biosložky do 

pohonných hmot. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády tehdy dokonce uvedl, že ekologický dopad 

přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. „Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim 

zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ uvedl. Následně předložilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona o 

ochraně ovzduší a 27. dubna ji schválila sněmovna. 

Populistický krok Fialovy vlády 

Přestože se Kverulant o problematiku biopaliv intenzivně zabývá už celé roky ani jedou neslyšel, že by si Fialova vláda nechala 

vypracovat analýzu dané problematiky. Kdyby tak učinila, pravděpodobně by zjistila, že v minulosti v některých měsících líh 

https://www.kverulant.org/article/kde-natankovat-naftu-i-benzin-bez-bioslozky/
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přimíchávaný do benzínu, toto palivo, byť velmi málo, ale přece jen zlevňoval. Přesto vláda stopku biopalivům prezentovala 

jako jeden z kroků proti zdražování pohonných hmot. Přitom jen dva dny před tím uvedl jeden z ministrů této vlády, že 

cenových analýz plyne, že bezprostřední vliv na cenu by byl nulový. 

Zákon o ochraně ovzduší má dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený § 19, kde je v dosud platné verzi 

definována povinnost přimíchávat min 4,1 % lihu do benzínu a 6,0 % biosložky do nafty. Ale hned za proškrtaným paragrafem 

v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který olejářům pod hrozbou pokuty ukládá povinnost snižovat v dopravě emise 

CO 2 o 6% oproti roku 2010. Nejlevnějším nástrojem pro plnění úspory emisí jsou tzv. UER (Upstream emission reduction). 

Jedná se o certifikáty, které potvrzují snížení emisí CO 2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu, kdekoliv na světě. Tyto 

odpustky jsou o řád levnější než biopaliva, či nákup takzvaných emisních úspor. Jenže použití UER je v české legislativě velmi 

přísně omezeno na 1 % emisí skleníkových plynů. Tedy 1 % lze uspořit levně pomocí UER a dalších 5 % draze pomocí biopaliv. 

Kverulant se nevzdává 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vládou prezentovaný konec biopaliv byl jen populistickým plácnutím do vody. Kverulant 

upozornil všechny senátory. Ti přesto v polovině května zákon na ochranu ovzduší schválili. Kverulant to považuje za další 

promarněnou šanci zastavit nesmyslné a drahé plýtvání. Kverulant se však nevzdává a věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí 

nad zájmy Babišových lobbistů. Prosíme podpořte Kverulantovo dlouhé a vyčerpávající tažení proti biopalivům jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří 

Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s 

Ekospolem jeho předchůdce Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní 

oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti 

korupci alespoň symbolickým darem. 

Praha 15 má ve fixlování ve stavebním řízení docela slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě 

roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí 

prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar. 

Bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal a tajemník MČ Prahy 15, který čelí obžalobě kvůli údajné korupci, přichází k 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde 15. ledna pokračovalo hlavní líčení. Foto ČTK 

Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. A když si Kverulant.org stěžoval, že takový postup je 

jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do 

pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební povolení. 

Ani když v roce 2010 vystřídal starostu Petříše v čele radnice jiný člen ODS, Pavel Klega, nebylo to lepší. I pan Klega měl na 

nezávislost stavebního řízení neortodoxní názory. S developerem Ekospol uzavřel dohodu, že když úřad rychle povolí jeho 

nový developerský projekt, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude 

dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane 

peníze od developera, možná odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Zlé jazyky dokonce 

hovoří o bytu, který Ekospol věnoval manželce pana Klegy. 

Z bláta ODS do louže ANO 

Možná proto voliči v roce 2014 dali přednost novým subjektům jako hnutí ANO či strana DOMOV. Možná proto občané 

uvěřili slibům o projednávání územního plánu s odborníky a občany na místních sezeních a o netolerování korupce. Možná i 

proto byl starostou Prahy 15 za ANO zvolen Milan Wenzl, bývalý člen ODS, který do volené zastupitelské funkce kandidoval za 

ODS již v roce 2002. 

Za stranu DOMOV byl tehdy do zastupitelstva zvolen pětatřicetiletý obchodník Štěpán Prouza. Pan Prouza sice obchoduje s 

nemovitostmi, poskytuje konzultace a zajišťuje inženýrskou činnost ve výstavbě, ale to mu nebránilo, aby se po volbách stal 

předsedou komise územního rozvoje a životního prostředí Prahy 15. Pan Prouza však spíše, než svoje voliče zastupuje v 

komisi svoje klienty. Dokonce na základě plné moci. Pan Prouza „zařídil“ pro paní majitelku Kateřinou Jánskou změnu 

územního plánu. Zeleň zahradnictví (PZA) v ploše více než 7 000 m 2 bude muset ustoupit nové, z největší pravděpodobností 

developerské výstavbě (OV). 

Jen málokdo asi bude věřit, že pan Prouza „zařídil“ změnu územního plánu z nelukrativní zeleně na lukrativní stavební 

pozemky zadarmo. Předvolební sliby o transparentní radnici a o omezení vlivu developerů vystřídala stará, kmotrovská praxe, i 

když to tak po volbách v roce 2014 zpočátku nevypadalo. Tehdy nově zvolený starosta Milan Wenzl vzal zpět souhlas Prahy 15 

s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na 

pozemku radnice. 

Stavební povolení za 2,5 milionů 

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše, že výstavba a následný provoz bytového domu Nové 

Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z 

pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad. 

Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změnit názor na velký bytový 

dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. Starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol smlouvu, ve které 

https://www.kverulant.org/cases/korupce-na-radnici-prahy-15/
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Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionů korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl 

mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila. 

Je jasné, že když se pan starosta nebude dostatečně snažit, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane od developera 

dva a půl milionu, možná ani odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Navíc, když se nebude 

stavět, tak rodinná stavební firma Wenzlových možná od Ekospolu nedostane lukrativní zakázku. 

Kverulant je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv 

zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního 

rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. 

To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného 

postavení před zákonem. 

Trestní oznámení 

Kverulant má za to, že jednání radnice přesně splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se 

praví, že ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro 

jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant podal trestní oznámení. Obvodní státní zastupitelství však 

prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant svoje trestní oznámení dopracoval a v říjnu 2016 podal 

znovu nejen na státní zastupitelství, ale i v srpnu na nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby 

kriminální policie a vyšetřování. 

Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis 

od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho 

dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět 

nesmířil a podal podnět dozorovému státnímu zástupci z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, aby zákonnost 

postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Kverulant, coby zástupce daňových poplatníků, kteří byli protiprávním 

jednáním všech podezřelých osob dotčeni na svém majetku, nemohl považovat za dostačující lakonické zdůvodnění, že se 

šetřením nepodařilo prokázat spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního deliktu: 

Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se 

„nepodařilo prokázat“ je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování 

se stavebními povoleními. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému 

státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce 

nejde, protože úplatek nebyl určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde 

Kverulantovi jako z jiného světa, než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony. 

Anketa 

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za: 

velmi škodlivou korupci 

velmi společensky prospěšné jednání 

1 773 (27 %) 

Kverulant není jediný, komu se prodávání stavebních povolení nelíbí. Proti kladnému územnímu rozhodnutí povolující stavbu 

Ekospolu podali obyvatelé ze sousedství odvolání a byli úspěšní. Mimo jiné namítali, že pokud má Praha 15 dostat za povolení 

stavby peníze, nemůže být její rozhodování nezávislé. 

Stavební firma Wenzl 

Všechno nasvědčuje tomu, že starosta Wenzl se podobně jako jeho stranický šéf ministr Babiš, nezbavil svého vlivu na své 

podnikání. Babiš celou dobu řídil svůj Agrofert a starosta Wenzl nejspíš dál řídil a řídí svoji stavební firmu, přestože se nechal v 

roce 2013 nechal ve funkci jednatele možná jen formálně vystřídat svým synem. 

Tím podobnost s majitelem Agrofertu nekončí. Podobě jako trestně stíhaný Babiš ani stranický kolega Wenzl neměl problém 

před volbami na podzim 2022 předkládat veřejnosti k uvěření svoji údajnou bezúhonnost. A stejné to bylo před komunálními 

volbami na podzim 2018. 

Volby 2018, foto Kverulant.org 
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Kverulant o podání trestního oznámení informoval i média. ČTK o Kverulantově kauze vydala tiskovou zprávu, ve které 

nechybí ani vyjádření starosty Wenzla: „Ekospol poskytne městské části prostředky, pokud po splnění veškerých zákonných 

podmínek obdrží pravomocné stavební povolení.“ Samospráva podle něj nemůže do rozhodování stavebního úřadu jako 

orgánu státní správy nijak zasahovat. To je samozřejmě praxí mnohokrát vyvrácená lež. 

Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů korun 

Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis s názvem 

Poškozování. Když Kverulant odmítl stáhnout svoji kauzu ze svého webu, podal na něj Ekospol žalobu, ve které se kromě 

stažení kauzy domáhal uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy 

za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její 

uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 Vrchní soud jeho žalobu 

definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat 

věci pravými jmény. 

Prosba o podporu 

Kverulant bojuje proti mocným, kteří s námi nehrají fér, již od svého vzniku v roce 2009. Bojujte s ním jakkoliv malým za to 

však pravidelným měsíčním darem. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Přestože vláda už na jaře ve snaze zabrzdit či zmírnit růst cen pohonných hmot vyhlásila, že zruší přidávání biosložek do paliv, 

nestalo se tak. Naopak je nabíledni, že biopaliva minimálně dočasně přežijí – úspory u stojanu plánované až na dvě koruny za 

litr se dočkáme nejdříve na konci roku 2023. 

Zamezit nárůstu cen paliv chtěla vláda i pomocí zrušení povinnosti přimíchávat do pohonných hmot bioložky. „Pohonné 

hmoty bez biosložky jsou dle mého názoru dobrým krokem z hlediska kvality. Biosložka do paliv nepatří, to je hlavní plus,“ 

přitakával vyhlášení Fialova kabinetu Jiří Ondra, jednatel sítě čerpacích stanic Tank Ono. „Přimíchávání biopaliv do nafty a 

benzinu životnímu prostředí škodí více, než prospívají. Navíc je zřejmé, že to klasické pohonné hmoty zdražuje a 

znehodnocuje,“ kvitoval tehdy s povděkem rozhodnutí vlády Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel společnosti Kverulant.org. 

Ekonom Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády, a hlavní ekonom Trinity Bank dokonce vypočítal, že 

„přimícháváním biosložky do nafty se zvyšuje její cena zhruba o 1,20 Kč na litru, u benzinu to je zhruba o korunu“. 

Nedomyšleno 

Vládou schválený návrh změny zákona na ochranu ovzduší však ve skutečnosti zrušil jen jednu část povinnosti, kterou 

distributoři pohonných hmot mají. Nezmizel totiž hned navazující paragraf, který i nadále zavazuje Česko ke snižování emisí 

CO2 z dopravy. A jinak než přimícháváním bioložek do paliv to v případě u nás prodávaných paliv zatím není možné. „I proto 

Čepro uzavřelo s firmou Preol spojovanou s expremiérem Babišem a dalšími společnostmi smlouvy na nákup biosložky z 

řepky a biolihu od 1. února 2022 do 31. prosince 2023 za 7,8 miliardy korun bez daně,“ uvádí Razima. 

„Protože musíme stále plnit emisní požadavky evropské a české legislativy, dokud se zákon nezmění, do našich pohonných 

hmot budeme i nadále přimíchávat biosložky,“ má jasno Pavel Kaidl, vedoucí odboru externí komunikace společnosti Orlen, 

pod jejíž křídla spadají rafinerie v Česku i největší síť čerpacích stanic Benzina. Trochu jinak to vidí má Ivan Indráček, člen 

představenstva Unie nezávislých petrolejářů: „Logicky se budou biopaliva přimíchávat dále. Zájmem petrolejářů i zákazníků je 

totiž prodávat, respektive nakupovat co nejlevnější palivo.“ Právě to totiž umožňují bioložky 1. generace například z řepky a 

dalších zemědělských plodin, které jsou na trhu nejdostupnější a nejlevnější. 

Jak z kruhu ven 

Dokud bude platit klauzule, která omezuje ještě lacinější způsob snižování emisí než přimíchávání bioložek, dosavadní praxe 

nezmizí. Ještě levnější certifikáty potvrzující snížení emisí CO2 při těžbě nebo přepravě ropy a plynu (UER - Upstream emission 

reduction), a to kdekoliv na světě, Česko totiž nevyužívá. Tyto odpustky jsou přitom podle Razimy o řád levnější než biopaliva 

či nákup takzvaných emisních úspor. Ovšem použití certifikátů je v naší legislativě velmi přísně omezeno na pouhé jedno 

procento emisí skleníkových plynů. „Tedy ve výsledku jedno procento lze uspořit levně pomocí UER a dalších pět mnohem 

dráže pomocí biopaliv,“ vypočítává Razima. 

Kudy dál? 

Vyvstává ovšem otázka, zda mají biopaliva skončit ze dne na den. „Především zemědělci, kteří je pěstují, si zaslouží měkké 

přistání, například jejich postupné utlumení během tří let,“ navrhuje Razima. V ideálním případě by Parlament mohl zvýšit 

možnost započítat do úspory CO2 i úsporu při těžbě postupně. Řidiči by ovšem byli nejradši, kdyby se ceny u čerpacích stanic 

díky odstranění povinnosti přidávat bioložku snížily co nejdříve – to by se mohlo projevit vládou avizované zlevnění až dvě 

koruny na litr. Ale stejně je to na vážkách – ostatně jako příklad může sloužit dočasné snížení spotřební daně z pohonných 

hmot o 1,50 Kč na litru. Jeho zavedení letos v červnu snížilo cenu paliv o korunu jen u velkých prodejců, jako Benzina, Shell, 

Mol či OMV na pár dní, u malých se neprojevilo vůbec. 

https://app.monitora.cz/article/864396695/bc8111929c20fc222e05?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NjQzOTY2OTUsInRpZCI6NTcwNDR9.fLYAEWJaJz-u3r7JzZBSF6EUMM2Efz0ZtE62qexdWf8
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Podíl bioložek v palivu na čerpací stanici poznáte na každém stojanu, označeno v kroužku 

BIOPALIVA V ČESKU 

Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo u nás zavedeno v roce 2007 ve výši dvou procent pro naftu, o dva roky nato 

u ní o dalších 2,5 bodu na 4,5 %, pro benzin pak byla stanovena hranice 3,5 procenta. Od 1. 6. 2010 se podíl bioložek dále 

zvýšil na šest bodů u nafty a u benzinu na 4,1 procenta. 

CO JE V ZÁKONĚ 

Zákon o ochraně ovzduší obsahuje dvě klíčové části. Vládou proškrtaný a parlamentem schválený paragraf 19, který ve stále 

platné verzi ukládá povinnost přimíchávat minimálně 4,1 % biolihu do benzinu a šest procent biosložky do nafty. Hned 

následující paragraf 20 ovšem výrobcům paliv definuje povinnost snižovat v dopravě emise CO2 o šest procent oproti roku 

2010. Sankce za nedodržení této povinnosti je 10 korun za každou tunu emisí CO2. 

ČASOVÁ OSA – CENA PALIV V ROCE 2022 (V KČ/L) 

50 45 40 35 30 

Den 2. 1. 24. 2. 12. 3. 17. 4. 10. 5. 15. 6. 20. 7. 

Zdroj: CCS 

Víte,že... 

… pohonné hmoty zažily letos vůbec nejvyšší ceny v historii Česka? Vůbec nejdražší byla letos okolo 10. března motorová 

nafta, jejíž cena za litr přeskočila 49,50 Kč. Litr benzinu dostoupil svého vrcholu před začátkem prázdnin, kdy 23. června 

vyšplhal na 47,97 Kč. … aktuální výše spotřební daně z paliv zavedená 1. června 2022 dosahuje u benzinu 11,34 Kč na litru, 

stejný objem nafty je pak zatížen 8,55 Kč? Do konce května byly přitom sazby obou hlavních paliv ještě o 1,50 Kč vyšší. … 

snížení spotřební daně z paliv je pouze dočasné? U benzinu se na původní hodnotu 12,84 Kč za litr vrátí s koncem hlavní 

motoristické sezony na konci září. U nafty vláda zvažuje ponechání snížené sazby do konce roku. … do ČR se kromě výroby v 

rafineriích pohonné hmoty ještě dovážejí? Ročně je to kolem dvou miliard tun, zejména motorové nafty. 

Proti hodnotám z března 2020 jsou aktuální ceny pohonných hmot takřka dvojnásobné 

Autor: Text: Petr Barták, foto: archiv 
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Bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal a tajemník MČ Prahy 15, který čelí obžalobě kvůli údajné korupci, přichází k 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde 15. ledna pokračovalo hlavní líčení. Foto ČTK 

24.08. 2022 

Korupce na radnici Prahy 15 

Starosta městské části Praha 15 Milan Wenzl nemá problém ani před letošními volbami předkládat veřejnosti k uvěření svoji 

bezúhonnost. Přitom právě on uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří 

Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. To však není zdaleka jediná korupční kauza Prahy 

15, kterou Kverulant odhalil. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti korupci alespoň symbolickým darem. 

Praha 15 má ve fixlování ve stavebním řízení docela slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě 

roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí 

prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar. 

Bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal a tajemník MČ Prahy 15, který čelí obžalobě kvůli údajné korupci, přichází k 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde 15. ledna pokračovalo hlavní líčení. Foto ČTK 

Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. A když si Kverulant.org stěžoval, že takový postup je 

jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do 

pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební povolení. 

Ani když v roce 2010 vystřídal starostu Petříše v čele radnice jiný člen ODS, Pavel Klega, nebylo to lepší. I pan Klega měl na 

nezávislost stavebního řízení neortodoxní názory. S developerem Ekospol uzavřel dohodu, že když úřad rychle povolí jeho 

nový developerský projekt, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude 

dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane 

peníze od developera, možná odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Zlé jazyky dokonce 

hovoří o bytu, který Ekospol věnoval manželce pana Klegy. 

Z bláta ODS do louže ANO 

Možná proto voliči v roce 2014 dali přednost novým subjektům jako hnutí ANO či strana DOMOV. Možná proto občané 

uvěřili slibům o projednávání územního plánu s odborníky a občany na místních sezeních a o netolerování korupce. Možná i 

proto byl starostou Prahy 15 za ANO zvolen Milan Wenzl, bývalý člen ODS, který do volené zastupitelské funkce kandidoval za 

ODS již v roce 2002. 

Za stranu DOMOV byl tehdy do zastupitelstva zvolen pětatřicetiletý obchodník Štěpán Prouza. Pan Prouza sice obchoduje s 

nemovitostmi, poskytuje konzultace a zajišťuje inženýrskou činnost ve výstavbě, ale to mu nebránilo, aby se po volbách stal 

předsedou komise územního rozvoje a životního prostředí Prahy 15. Pan Prouza však spíše, než svoje voliče zastupuje v 

komisi svoje klienty. Dokonce na základě plné moci. Pan Prouza „zařídil“ pro paní majitelku Kateřinou Jánskou změnu 

územního plánu. Zeleň zahradnictví (PZA) v ploše více než 7 000 m 2 bude muset ustoupit nové, z největší pravděpodobností 

developerské výstavbě (OV). 

Jen málokdo asi bude věřit, že pan Prouza „zařídil“ změnu územního plánu z nelukrativní zeleně na lukrativní stavební 

pozemky zadarmo. Předvolební sliby o transparentní radnici a o omezení vlivu developerů vystřídala stará, kmotrovská praxe, i 

když to tak po volbách v roce 2014 zpočátku nevypadalo. Tehdy nově zvolený starosta Milan Wenzl vzal zpět souhlas Prahy 15 

s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na 

pozemku radnice. 

https://www.kverulant.org/article/korupce-na-radnici-prahy-15/
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Stavební povolení za 2,5 milionů 

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše, že výstavba a následný provoz bytového domu Nové 

Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z 

pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad. 

Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změnit názor na velký bytový 

dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. Starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol smlouvu, ve které 

Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionů korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl 

mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila. 

Je jasné, že když se pan starosta nebude dostatečně snažit, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane od developera 

dva a půl milionu, možná ani odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Navíc, když se nebude 

stavět, tak rodinná stavební firma Wenzlových možná od Ekospolu nedostane lukrativní zakázku. 

Kverulant je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv 

zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního 

rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. 

To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného 

postavení před zákonem. 

Trestní oznámení 

Kverulant má za to, že jednání radnice přesně splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se 

praví, že ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro 

jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant podal trestní oznámení. Obvodní státní zastupitelství však 

prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant svoje trestní oznámení dopracoval a v říjnu 2016 podal 

znovu nejen na státní zastupitelství, ale i v srpnu na nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby 

kriminální policie a vyšetřování. 

Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis 

od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho 

dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět 

nesmířil a podal podnět dozorovému státnímu zástupci z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, aby zákonnost 

postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Kverulant, coby zástupce daňových poplatníků, kteří byli protiprávním 

jednáním všech podezřelých osob dotčeni na svém majetku, nemohl považovat za dostačující lakonické zdůvodnění, že se 

šetřením nepodařilo prokázat spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního deliktu: 

Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se 

„nepodařilo prokázat“ je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování 

se stavebními povoleními. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému 

státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce 

nejde, protože úplatek nebyl určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde 

Kverulantovi jako z jiného světa, než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony. 

Anketa 

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za: 

velmi škodlivou korupci 

1 773 (27 %) 

Nahrávání... 

Kverulant není jediný, komu se prodávání stavebních povolení nelíbí. Proti kladnému územnímu rozhodnutí povolující stavbu 

Ekospolu podali obyvatelé ze sousedství odvolání a byli úspěšní. Mimo jiné namítali, že pokud má Praha 15 dostat za povolení 

stavby peníze, nemůže být její rozhodování nezávislé. 

Stavební firma Wenzl 

Všechno nasvědčuje tomu, že starosta Wenzl se podobně jako jeho stranický šéf ministr Babiš, nezbavil svého vlivu na své 

podnikání. Babiš celou dobu řídil svůj Agrofert a starosta Wenzl nejspíš dál řídil a řídí svoji stavební firmu, přestože se nechal v 

roce 2013 nechal ve funkci jednatele možná jen formálně vystřídat svým synem. 
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Tím podobnost s majitelem Agrofertu nekončí. Podobě jako trestně stíhaný Babiš ani stranický kolega Wenzl neměl problém 

před volbami na podzim 2022 předkládat veřejnosti k uvěření svoji údajnou bezúhonnost. A stejné to bylo před komunálními 

volbami na podzim 2018. 

Volby 2018, foto Kverulant.org 

Kverulant o podání trestního oznámení informoval i média. ČTK o Kverulantově kauze vydala tiskovou zprávu, ve které 

nechybí ani vyjádření starosty Wenzla: „Ekospol poskytne městské části prostředky, pokud po splnění veškerých zákonných 

podmínek obdrží pravomocné stavební povolení.“ Samospráva podle něj nemůže do rozhodování stavebního úřadu jako 

orgánu státní správy nijak zasahovat. To je samozřejmě praxí mnohokrát vyvrácená lež. 

Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů korun 

Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis s názvem 

Poškozování. Když Kverulant odmítl stáhnout svoji kauzu ze svého webu, podal na něj Ekospol žalobu, ve které se kromě 

stažení kauzy domáhal uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy 

za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její 

uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 Vrchní soud jeho žalobu 

definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat 

věci pravými jmény. 

Prosba o podporu 

Kverulant bojuje proti mocným, kteří s námi nehrají fér, již od svého vzniku v roce 2009. Bojujte s ním jakkoliv malým za to 

však pravidelným měsíčním darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. 

Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 trestní oznámení pro podvod. Oceňte Kverulantovu důslednost, s jakou se věnuje 

odhalování rozežranosti politiků, a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Petr Bendl děkuje na svém FB voličům 

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na 

ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu 

zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu. 

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji 

fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý 

je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným 

asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně. 

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře 

poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí 

maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s 

Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun. 

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě 

jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou 

nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle 

smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m 2. 

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. 

června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká 

kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V 

prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal 

Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce 

volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, 

že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi 

nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v 

domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká 

kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“ 

Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy 

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství Cena činí 15 tisíc korun 

měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za měsíc; celková suma však 

dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení Vybavením nebytových prostor pronajímaným 

nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský 

stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, sedací souprava, dvě křesla, rozkládací 

dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice 

Trestní oznámení 

Kverulant je přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze 

fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává 

od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechá ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá podezření 

podělil. Ty by také měly prošetřit, zda se defraudace poslaneckých náhrad týká i peněz, které Bendl údajně čerpá na svého 

https://www.kverulant.org/cases/poslanec-bendl-si-verejne-penize-fiktivne-pronajima-kancelar/
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asistenta JUDr. Jiřího Černého. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování 

etického kodexu. 

Advokát Černý: nebudu dokazovat, že Bendl u mě kancelář má 

Kverulant o podvodném jednání Bendla a jeho komplice Černého uveřejnil tiskovou zprávu. Na jejím základě se v srpnu 2022 

redaktoři Rakovnického telefonicky kontaktovali Černého. Advokát je ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. 

Připomněl nicméně, že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v 

tomto případě ředitel Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera 

na Aljašce pršelo“: asi také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je 

vyřkl. „Nemůžu přece přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze 

zaplatil. Tedy můžu – ale musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo 

tvrdil, že nad námi není nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci 

poslanecké kanceláře. 

Bendl: politická kampaň! 

Poslanec Bendl po pár dnech mlčení předvedl obvyklou figuru politiků z devadesátek. Svěřil se novinářům, že dohadování 

kolem (ne)existence poslanecké kanceláře je „podivná hra“, která jistě nevznikla sama o sobě. „Lidé kteří ji rozehráli (a kteří 

mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké své politické cíle. Víc nemám co 

k tomu dodat,“ uvedl poslanec. 

Prosba o podporu 

Oceňte Kverulantovu práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. 

Kverulant na Bendla nyní podal trestní oznámení pro podvod. Oceňte Kverulantovu důslednost, s jakou se věnuje odhalování 

rozežranosti politiků a podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Reklama 

Petr Bendl děkuje na svém FB voličům 

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na 

ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu 

zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu. 

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji 

fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý 

je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným 

asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně. 

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře 

poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí 

maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s 

Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun. 

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě 

jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou 

nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle 

smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m 2. 

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. 

června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká 

kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V 

prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal 

Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce 

volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, 

že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi 

nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v 

domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká 

kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“ 

Trestní oznámení 

Kverulant je přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze 

fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává 

od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechá ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá podezření 

podělil. Ty by také měly prošetřit, zda se defraudace poslaneckých náhrad týká i peněz, které Bendl údajně čerpá na svého 

asistenta JUDr. Jiřího Černého. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování 

etického kodexu. 

Prosba o podporu 

Oceňte Kverulantovu práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

https://www.kverulant.org/article/poslanec-bendl-si-za-verejne-penize-fiktivne-pronajima-kancelar/
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Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky velkorysým lidem můžeme pokračovat. 

Buďte jedním z nich a podarujte nás alespoň malým darem. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Kverulant odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní oznámení 

Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně vypsal 

Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra Díky Kverulantovi dostal prodejce 

fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné 

správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě Zatýkání v kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 

proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi I díky našim odhalením konečně skončil kardinál Duka Kverulant se významně 

zasloužil, aby stát poskytoval normy zdarma Úspěšně se zasazujeme o to, aby skončily kšefty hasičských bossů 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1244 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/podporte-kverulanta-2/
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Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem 

Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl 

milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této 

kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této 

omluvy za 10 milionů korun. Soud první instance již rozhodl, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění 

se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Tento 

rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. 

Podrobnosti naleznete v kauze JAK EKOSPOL MARNĚ ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ. A jaký je váš názor na 

„prodávání“ stavebních povolení? 

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za: 

velmi škodlivou korupci 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-jsou-dary-developeru-radnici-vazane-na-kladne-vyrizeni-stavebniho-povoleni-v-poradku-2/
https://www.kverulant.org/article/anketa-jsou-dary-developeru-radnici-vazane-na-kladne-vyrizeni-stavebniho-povoleni-v-poradku-2/
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Milan Holakovský 

Existenci regionální poslanecké kanceláře Petra Bendla (ODS) v Rakovníku by měly řešit orgány činné v trestním řízení. 

Informoval o tom Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společ-nosti Kverulant.org, jež se prezentuje jako organizace 

odhalující korupci a plýtvání. 

„Kverulant podal trestní oznámení pro podvod,“ uvedl s tím, že aktivisté dospěli k závěru, že kancelář si Bendl pronajímá 

fiktivně a peníze, které na kanceláře zákonodárců v jejich volebních obvodech poskytuje Poslanecká sněmovna, jsou vypláceny 

neoprávněně. 

Jak daleko mohlo prověřo-vání zatím dospět, Deník nezjistil. „Nic takového nemáme evidováno,“ odpověděla na dotaz na 

trestní oznámení mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Věc prověřovala u různých složek a nepodařilo se jí 

zjistit, že by byla řešena. Nic neví ani rakovnická policie. Přitom prá-vě jí by podle místní příslušnosti měla být věc předána k 

řešení bez ohledu na místo podání trestního oznámení 

Kverulant odkazuje na smlouvu o nájmu z loňského roku, jíž Jiří Černý, rakovnický advokát a politik (radní města za ODS), 

který současně působí jako Bendlův regionální poslanecký asistent, přenechává pro potřeby poslanecké kanceláře nebytové 

prostory v domě na adrese Vysoká 92. ...2 

https://app.monitora.cz/article/869298551/30ccc131bb4d4f6a787a?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NjkyOTg1NTEsInRpZCI6NTcwNDR9.LZOC73EV1Kj5FNL2XWm0IuSRA4T80aAEiFB1LqQgEfo
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Milan Holakovský 

Existenci regionální poslanecké kanceláře Petra Bendla (ODS) v Rakovníku by měly řešit orgány činné v trestním řízení. 

Informoval o tom Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, jež se prezentuje jako organizace 

odhalující korupci a plýtvání a následně podává návrhy, stížnosti, ale i žaloby nebo trestní oznámení. 

„Kverulant podal trestní oznámení pro podvod,“ uvedl. S upřesněním, že aktivisté dospěli k závěru, že kancelář v Rakovníku si 

Bendl pronajímá fiktivně a peníze, které na kanceláře zákonodárců v jejich volebních obvodech poskytuje Poslanecká 

sněmovna, jsou tudíž vypláceny neoprávněně. 

Jak daleko mohlo prověřování zatím dospět, Deník nezjistil. „Nic takového nemáme evidováno,“ odpověděla na dotaz na 

trestní oznámení mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Věc prověřovala u různých složek a nepodařilo se jí 

zjistit, že by byla řešena. Nic neví ani rakovnická policie. Přitom právě jí by podle místní příslušnosti měla být záležitost 

předána k řešení, ať už by trestní oznámení bylo podáno kdekoli. 

Kverulant odkazuje na smlouvu o nájmu z loňského roku, jíž Jiří Černý, rakovnický advokát a poli-tik (radní města za ODS), 

který současně působí jako Bendlův regionální poslanecký asistent, přenechává pro potřeby poslanecké kanceláře nebytové 

prostory v domě na adrese Vysoká 92. ...2 

https://app.monitora.cz/article/869299022/316ad0d0b5d5ef7a792c?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTUsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NjkyOTkwMjIsInRpZCI6NTcwNDR9.BATjUgR4WfYzX2hZ35UOgp35PP6k5wAXKdLnlsm9DHs
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29.8.2022 

Milan Holakovský 

Existenci regionální poslanecké kanceláře Petra Bendla (ODS) v Rakovníku by měly řešit orgány činné v trestním řízení. 

Informoval o tom Vojtěch Razima – ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, jež se prezentuje jako organizace 

odhalující již od roku 2009 korupci a plýtvání – a následně podává návrhy, stížnosti, ale i žaloby či trestní oznámení. 

Kliknutím zvětšíte 

Petr Bendl (ODS) | Foto: Deník / Vladimír Šťastný 

„ Kverulant podal trestní oznámení pro podvod,“ uvedl. S upřesněním, co se v dokumentu píše: aktivisté dospěli k závěru, že 

kancelář v Rakovníku si Bendl pronajímá fiktivně – a peníze, které na kanceláře zákonodárců v jejich volebních obvodech 

poskytuje Poslanecká sněmovna, jsou tudíž z peněz daňových poplatníků vypláceny neoprávněně. 

Jak daleko mohlo toto prověřování zatím dospět, Deník nezjistil. „Nic takového nemáme evidováno,“ odpověděla k dotazu na 

trestní oznámení mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Věc prověřovala u různých složek – a nepodařilo se jí 

zjistit, že by takováto věc byla řešena. Nic neví ani rakovnická policie – přitom právě jí by podle místní příslušnosti měla být 

záležitost předána k řešení, ať už by trestní oznámení bylo podáno kdekoli. To se zatím nestalo. 

Kverulant odkazuje na smlouvu o nájmu z loňského roku, jíž rakovnický advokát a politik (radní města za ODS) Jiří Černý, který 

zde současně působí jako Bendlův poslanecký asistent, přenechává pro potřeby poslanecké kanceláře nebytové prostory v 

domě na adrese Vysoká 92. Ta je známá jako sídlo advokátních kanceláří (ale i působiště restaurace). Cena za prostor o 

výměře 100 metrů čtverečních podle smlouvy, kterou ředitel Razima zveřejnil na webu, dosahuje 21 200 Kč měsíčně. 

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE . 

Když se vydal přímo na místo, našel na domě tři cedule ohlašující advokátní kanceláře – a čtvrtou upozorňující na Bendlovu 

poslaneckou kancelář. Uvnitř však objevil jen dvoje označené dveře. „V prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek 

– a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal Špirk a JUDr. Jiří Černý,“ upřesnil. S tím, že na tyto dveře 

zaklepal, vstoupil – a po chvíli volání se objevil muž středního věku. Kde je kancelář poslance Bendla , se od něj prý 

nedozvěděl: jen to, že je advokát a žádné informace sdělovat nebude. 

Svou pravdu prokazuje každý sám 

Když Deník telefonicky kontaktoval Černého, advokát ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. Připomněl nicméně, 

že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v tomto případě ředitel 

Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera na Aljašce pršelo“: asi 

také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je vyřkl. „Nemůžu přece 

přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze zaplatil. Tedy můžu – ale 

musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo tvrdil, že nad námi není 

nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci poslanecké kanceláře. 

K trestnímu oznámení Deníku řekl, že to může podat kdokoli kdykoli a na kohokoli. „Pokud je to ale lež, vystavuje se trestnímu 

stíhání pro křivé obvinění,“ upozornil. S dodatkem, že na internetu lze najít, že podnětů tohoto typu vůči řediteli Kverulanta 

směřovalo již více. 

https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/aktivista-nenasel-kancelar-poslance-ma-ji-hledat-policie-20220829.html
https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/aktivista-nenasel-kancelar-poslance-ma-ji-hledat-policie-20220829.html
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Standardní kontakt je elektronický 

Ke své spolupráci s Bendlem Černý sdělil, že je profesí advokát – ale rovněž „na zkrácený úvazek“ oficiálně vykonává funkci 

regionálního asistenta poslance. „Nejsem asistent poslanecký, ale regionální,“ zdůraznil. S tím, že jako právník se věnuje i 

věcem, které souvisejí obecně s poslaneckou prací. Předkládat „svodku pracovního dne“ nemá potřebu – avšak řekl, že pro 

poslance Bendla nejen řeší regionální záležitosti (jako příklad zmínil pomoc s řešením problému týkajícího se restitucí), ale 

také jakožto právník připravuje rozbory a stanoviska k obecným tématům a konzultuje řadu věcí týkajících se práce v 

Poslanecké sněmovně. Při řešení konkrétních záležitostí, s nimiž přicházejí občané, to prý funguje tak, že on odvádí výrazný díl 

práce. „Shromažďuji podklady – a pan poslanec pak lidem sdělí, co jsme zjistili,“ konstatoval advokát. 

Hovořit poslancem Bendlem se Deníku nepodařilo a zaslaný e-mail zůstal bez odezvy. Příležitost domluvit si schůzku přímo v 

rakovnické kanceláři se tak nenaskytla. Ani asistent Černý s ním podle vlastních slov není v osobním kontaktu každodenně – 

přičemž v té souvislosti připomněl, že kvůli obstrukcím opozice nyní poslanci občas ve sněmovně tráví i noci. Podle Černého 

to tedy není tak, že by se jako asistent vídal se svým poslancem „každé ráno osobně“. „Komunikujeme telefonem a e-mailem,“ 

uvedl s tím, že tyhle možnosti jsou v 21. století standardní. 

Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy 

- Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství 

- Cena činí 15 tisíc korun měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za 

měsíc; celková suma však dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení 

- Vybavením nebytových prostor pronajímaným nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s 

radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, 

sedací souprava, dvě křesla, rozkládací dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice 

Autor: Milan Holakovský 
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Domů Aktuální kauzy Neomezený lobbing Generálů s.r.o. 

Neomezený lobbing Generálů s.r.o. 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové, kteří navíc pobírají od státu každý měsíc velmi štědrý výsluhový příspěvek. Kverulant.org v létě 

2022 vyzval vládu, aby tento stav změnila. Pokud si i vy myslíte, že lobbing má podléhat přísné regulaci, podpořte 

Kverulantovo úsilí o transparentnost alespoň symbolickým darem. 

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 

GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude 

účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Pandur, foto Adam Hauner 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i 

plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

https://www.kverulant.org/cases/generalove-s-r-o/
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formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://www.kupnisila.cz/vysluhy-vysluhovy-prispevek-penze/ 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Pomozte nám zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato 

však pravidelným měsíčním příspěvkem. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami 

korupčníků. 

Autor: Vojtěch Razima 
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V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. Pokud si i vy myslíte, že lobbing má 

podléhat přísné regulaci, podpořte Kverulantovo úsilí o transparentnost alespoň symbolickým darem. 

https://www.generals.cz/ 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Pandur, foto Adam Hauner 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

https://www.kverulant.org/article/generalove-s-r-o/
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poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Pomozte nám zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato 

však pravidelným měsíčním příspěvkem. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami 

korupčníků. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Milan Holakovský 

Nic není fiktivní a prostory využívám. To jsou slova poslance Petra Bendla (ODS), jimiž reagoval na tvrzení ředitele obecně 

prospěšné společnosti Kverulant.org Vojtěcha Razimy. Ten se zajímal o regionální poslaneckou kancelář, kterou má Bendl v 

domě na rakovnické adrese Vysoká 92: v domě patřícím místnímu advokátovi a politikovi (radnímu města za ODS) Jiřímu 

Černému, jenž působí i jako Bendlův regionální asistent. 

Kliknutím zvětšíte 

Petr Bendl. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek 

Cedule na domě Bendlovu kancelář ohlašuje, avšak uvnitř Razima žádný prostor, který by byl takto označen, nenašel. Objevil 

jen dvě kanceláře advokátů. Kverulant tudíž podle jeho slov podal trestní oznámení pro podezření pro podvod – aby orgány 

činné v trestním řízení prověřily, zda nájemní smlouva, na jejímž základě Poslanecká sněmovna proplácí z veřejných peněz 

náklady spojené s pronájmem kanceláře ve výši 21 200 korun měsíčně, není uzavřena fiktivně. 

„Nic není fiktivní,“ odpověděl na dotaz Deníku poslanec Bendl, jenž trvá na tom, že smlouva je plně podložena reálnou 

skutečností. „Prostory využívám dle aktuálního programu – a pan doktor má minimální odměnu, za kterou pro mě 

zprostředkovává schůzky, pokud se na mě někdo neobrátí přímo, neboť kontakt na mě je veřejnou informací, a organizuje 

moji administrativu a poslaneckou činnost ve volebním obvodě,“ uvedl ke svým pobytům v rakovnické kanceláři a ke 

spolupráci s Černým. „Dle zadání pro mne zpracovává podklady ke sněmovním tiskům, interpelacím a tak dále – zkrátka 

odvádí plnohodnotnou asistentskou práci,“ doplnil. 

Dohadování kolem (ne)existence poslanecké kanceláře označil Bendl za „podivnou hru“, která jistě nevznikla sama o sobě. 

„Lidé kteří ji rozehráli (a kteří mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké 

své politické cíle. Víc nemám co k tomu dodat,“ uvedl poslanec. 

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE . 

Totéž řekl Deníku i advokát Černý; trvá na tom, tvrzení Kverulanta nejsou ničím podložená a poslanecká kancelář se v domě 

nachází. Poznamenal, že trestní oznámení může kdokoli podat na kohokoli. „Pokud je to ale lež, vystavuje se trestnímu stíhání 

pro křivé obvinění,“ upozornil. 

Autor: Milan Holakovský 

https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/petr-bendl-kancelar-rakovnik-hra-trestni-oznameni-kverulant.html
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V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

https://svobodny-svet.cz/generalove-s-r-o/
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lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Autor: redakce 
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Policie si v posledních letech pořídila téměř 500 rámů na služební Octavie určených k násilnému zastavování jedoucích 

vozidel. Tyto rámy jsou určeny k provádění takzvaného PIT manévru, tedy k tomu, že policejní vozidlo do civilního vozidla 

narazí a způsobí jeho smyk. Že je takový manévr nanejvýš nebezpečný nejen pro posádku takto zastavovaného vozidla, ale i 

pro široké okolí, je nasnadě. A že policejní vozidla s masivním ocelovým rámem vepředu v případě střetu s chodcem způsobují 

devastační zranění je také zřejmé. Přesto si policie chce pořídit dalších 800 těchto nebezpečných hraček. Kverulant se nedávno 

zeptal policie, kolik vozidel již tak zadrželi a kolik lidí tak přišlo o život nebo bylo zraněno. Policie prý tuto statistiku nemá, ale 

když ji Kverulant zaplatí 15 562 korun, tak ji vypracuje. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Pokud si i vy myslíte, že státní správu 

je třeba důsledně kontrolovat, můžete Kverulanta podpořit alespoň symbolickým darem. Kontrolovat státní správu je docela 

náročná práce a bez peněz se dělat nedá. 

Nebezpečné rámy bez homologace 

Ve čtvrtek 23. června 2022 odpoledne srazili policisté při jízdě s majáky, na přechodu pro chodce na Evropské třídě devítiletou 

holčičku. Záchranáři měli podezření na poranění pánve, a tak bylo děvče převezeno letecky do nemocnice v Motole. Policejní 

vozidlo, které školačku srazilo, podle všeho nebylo vybaveno rámem. Pokud by bylo, byla by způsobená zranění patrně ještě 

mnohem devastačnější. 

Masivní rám je pevně uchycen na přímo nosnících vozidla a daleko ční před přední nárazník. Kverulant je přesvědčen, že tato 

úprava nikdy neměla být povolena. Auta jsou konstruována s ohledem na bezpečnost chodců a i policisté by to měli 

respektovat. 

Zarážející je i to, že Policie České republiky nedisponuje výsledky nárazových testů ani protokolem o homolagaci zakoupených 

vozidel. Vozidla prý byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy České republiky. Přestože 

se Kverulant již dvakrát dle zákona ptal Police ČR a dvakrát Ministerstva vnitra, žádná z obou institucí mu protokoly o 

homologaci masivních předních rámů nebyla schopna poskytnout. 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Samozřejmě můžete natrefit na 

policejní automobily v jiných evropských zemích, které vpředu nějaké to železo mají, nicméně jeho funkce je obvykle pouze 

ochranná. Přesto si česká policie pořídila na konci roku 2019 478 takových vozů. Cena vozidla pro „silniční dohled“ (229 ks) 

byla 610 350,82 Kč bez DPH a cena vozidla „prvního sledu“ (249 ks) byla 600 927,68 Kč bez DPH. Celkem tedy Policie ČR 

utratila i DPH 350 milionů korun. V obou případech se do „soutěže“ přihlásila jen Škoda Auto. O žádnou soutěž tak vlastně 

nešlo. 

Zkratka PIT znamená v angličtině „pursuit intervention technique“ Policisté ji okoukali během návštěvy Spojených států 

amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou extravagancí. Policie tam také 

ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

Policie plánuje nákup dalších 800 vozidel pro násilné zastavování řidičů 

Kverulant se nedávno zeptal policie, zda existují studie na základě, kterých bylo provedeno pořízení rámů na policejní vozidla. 

Nic takového ale policie nemá, ale přesto chce další 800 takových vozů. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/jaky-je-ucet-za-nasilne-zastavovani-vozidel-2/
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Ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes končí Martin Šebestyán. Právě Šebestyán vyplácel 

zemědělské dotace holdingu Agrofert v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Kverulant to považuje za důležitý krok v procesu 

deagrofertizace. Jde však o krok, který zdaleka nebude stačit. Koncern Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy 

korun. V červnu to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Proto se 

Kverulant zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Pokud si i vy myslíte, že politiky je 

třeba neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Reklama 

Martin Šebestyán foto SZIF 

O konci Martina Šebestyána se mluvilo už při nástupu nové Fialovy vlády, která hovořila o potřebě „deagrofertizace“. Končící 

ředitel čelil kritice, že při vyplácení zemědělských dotací a sporu kolem střetu zájmů vystupoval SZIF ve prospěch bývalého 

premiéra Andreje Babiše a jím nepřímo ovládaného zemědělského holdingu Agrofert. 

Státní zemědělský a intervenční fond původně uváděl, že se neřídí rozpočtovými pravidly a omezení vyplývající ze střetu 

zájmů se na něj nevztahují. Nový ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se původně Šebestyána zastával a 

prohlašoval, že v něj má důvěru. Je třeba také připomenout, že Nekula se s ředitelem Šebestyánem dobře zná. V letech 2015 

až 2018 byl nynější lidovecký ministr předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, což 

je sesterská dotační instituce z resortu zemědělství. 

Kverulant považuje konec Šebestyána v čele fondu za důležitý krok v procesu deagrofertizace. Jde však o krok, který zdaleka 

nebude stačit. Velmi důležité bude kdo nastoupí na jeho místo. Proto bude Kverulant personální obsazení SZIF velmi pečlivě 

sledovat. Navíc konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. 

Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na 

prezidenta nevztahuje. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V teprve červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. Ministr zemědělství 

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. 

fotokoláž Kverulant.org 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům, čímž byla získána celková částka, která jim byla vyplacena. Jde tedy o dotace ze 

žádostí podaných po 1.7.2017 kdy začal platit zákon o střetu zájmů. 

Ministr Nekola slibuje: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

https://www.kverulant.org/article/pres-jeho-urad-sly-dotace-agrofertu-dnes-konci/
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Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Pokuta pro ČR za špatně vyplacené zemědělské dotace 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil dotace dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

Babiš vlastní média 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Jaroslav Faltýnek, Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, foto ČTK 

Proveďme deagrofertizeci 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny: 

Prosba o podporu 

Kverulant bude ve svém úsilí za deagrofertizaci pokračovat. Oceňte Kverulantovu práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  786 

308. Generálové s.r.o. 

Online ● pravdive.eu (Názorově alternativní weby) ● 31. 8. 2022, 0:32 

Vydavatel: Pravdivě.eu (cz-) 

Dosah: 4 305 ● GRP: 0.05 ● OTS: 0.00 ● AVE: 10822.16 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://pravdive.eu/news/10447/generalove-s-r-o 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu . Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o. , tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

https://pravdive.eu/news/10447/generalove-s-r-o
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lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s , do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů , ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; 

kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek státu a zároveň 

zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 38/1994 Sb., o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem , ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě své oznamovací 

povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k zákonům č. 219/1999 

Sb., o vojácích z povolání , a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů , sloužit jako kompenzace 

příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Vojtěch Razima 

The post Generálové s.r.o. first appeared on . 
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MILAN HOLAKOVSKÝ 

Poslanec Petr Bendl (ODS) odmítá tvrzení ředitele obecně prospěšné společnosti Kverulant.org Vojtěcha Razimy, že jeho 

regionální poslanecká kancelář je pouze fiktivní. „Prostory využívám,“ zdůraznil. 

NAŠEL JEN CEDULI 

Vojtěch Razima se zajímal o kancelář, kterou má Bendl v domě na rakovnické adrese Vysoká 92: v domě patřícím místnímu 

advokátovi a radnímu města za ODS Jiřímu Černému, jenž působí i jako Bendlův regionální asistent. 

Cedule na domě Bendlovu kancelář ohlašuje, avšak uvnitř Razima žádný prostor, který by byl takto označen, nenašel. Objevil 

jen dvě kanceláře advokátů. Kverulant tudíž podle jeho slov podal trestní oznámení pro podezření pro podvod aby orgány 

činné v trestním řízení prověřily, zda nájemní smlouva, na jejímž základě Poslanecká sněmovna proplácí z veřejných peněz 

náklady spojené s pronájmem kanceláře ve výši 21 200 korun měsíčně, není uzavřena fiktivně. 

ZÁLEŽÍ NA PROGRAMU 

„Nic není fiktivní,“ reagoval poslanec Bendl, jenž trvá na tom, že smlouva je plně podložena reálnou skutečností. „Prostory 

využívám dle aktuálního programu a pan doktor má minimální odměnu, za kterou pro mě zprostředkovává schůzky, pokud se 

na mě někdo neobrátí přímo, neboť kontakt na mě je veřejnou informací, a organizuje moji administrativu a poslaneckou 

činnost ve volebním obvodě,“ uvedl poslanec a dodal, že podle zadání pro něj Jiří Černý zpracovává podklady ke sněmovním 

tiskům, interpelacím a tak dále. „Zkrátka odvádí plnohodnotnou asistentskou práci,“ doplnil. 

Dohadování kolem poslanecké kanceláře označil Bendl za „podivnou hru“, která jistě nevznikla sama o sobě. „Lidé, kteří ji 

rozehráli (a kteří mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké své politické 

cíle. Víc nemám co k tomu dodat,“ sdělil. 

Totéž řekl Deníku i advokát Černý. Trvá na tom, tvrzení Kverulanta nejsou ničím podložená a poslanecká kancelář se v domě 

nachází. Poznamenal, že trestní oznámení může kdokoli podat na kohokoli. „Pokud je to ale lež, vystavuje se trestnímu stíhání 

pro křivé obvinění,“ upozornil. 

POSLANEC Petr Bendl. 

Foto: Deník/Milan Holakovský 

https://app.monitora.cz/article/871238272/836fcf046d6b8fe894a7?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NzEyMzgyNzIsInRpZCI6NTcwNDR9.XZMwAwF4nY1hCImB2TDFfjZmiyrihED8NxEVRJaxyLk
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Slibovat na nelegálním billboardu „konec nepořádku v ulicích“ vyžaduje opravdu velkou dávku neomalenosti. Ta však 

některým politikům zjevně nechybí. 

volební billboard Ondřeje Prokopa, Chodov, foto Kverulant.org 

Smlouva na reklamu na mostech ve správě TSK Praha byla uzavřena již v roce 1992, tedy před třiceti lety. Je velmi poplatná 

devadesátkám. Bylo jí možno vypovědět pouze jednou za deset let. A přesně to se stalo. Na základě rozhodnutí Rady hlavního 

města Prahy tak byla vypovězena na podzim loňského roku s tím, že skončí letos v březnu. Reklamní společnost Czech 

Outdoor ze skupiny BigBoard, ale výpověď neakceptovala a reklamy neodstranila. A politik na billboardu, Ing. Ondřej Prokop, 

jako současný zastupitel hl. m. Prahy, tohle všechno nejspíš ví, nebo by určitě vědět měl. 

Kverulant.org je známý bojovník proti billboardům. Před lety prosadil zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy. 

Nyní svoji pozornost přesunul do Prahy. Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých 

je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a 

několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď 

všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s 

JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově 

pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně 

odstranit velké množství billboardů a současná pražská koalice to už evidentně nestihne. A pokud v Praze zvítězí politici, 

kterým nevadí inzerovat na nelegálních billboardech, tak to nejspíš nestihnou ani oni. Přesto bude Kverulant ve svém boji 

pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/za-prokopa-asi-lip-nebude/
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Při poruše na dálnici nemá řidič volat nejdřív asistenční službě, ale policii. Za neohlášení překážky v provozu bude hrozit 

pokuta. Ministerstvo dopravy s tím počítá v návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, který řeší nový bodový 

systém nebo třeba možnost řízení pod dohledem mentora už od sedmnácti let. 

Nově by tak měli mít lidé povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je 

prakticky vždy, když na ní stojí. „V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, 

zda je či není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona. 

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes ŘSD nebo zavolanými policisty se motoristé brání. Dávají totiž přednost 

asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. 

„Cílem této úpravy je především zajištění bezpečnosti silničního provozu, neboť vozidlo překážející na dálnici představuje 

zvýšené riziko pro ostatní účastníky provozu. Pokud se policie o překážejícím vozidle nedozví, nemůže učinit příslušná 

opatření,“ stojí v návrhu. 

Jestliže zákon v tomto bodě projde, nenahlášení dočasné překážky se nemusí řidiči vyplatit. Přestože má jít o nebodovaný 

přestupek, hrozí za něj pokuta 1 500 korun na místě, nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. „Návrh má přispět ke zkrácení 

doby odtahu na dálnici. Jde o to, aby se policie dozvěděla o překážce včas, což přispěje k jejímu rychlejšímu odstranění,“ tvrdí 

mluvčí dopravního resortu Martin Brichta. 

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo zavolanými policisty se ale v současnosti 

motoristé spíše brání. Dávají totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. 

„Nevím, že by to byl problém. Že by lidé ve velkém odstavovali auta na dálnici a odtah nevolali,“ uvedl Vojtěch Razima, 

předseda obecně prospěšné společnosti Kverulant, která dlouhodobě upozorňuje na problematiku podivných propojení 

odtahových firem a státních struktur. Podle něj totiž návrh může takovým praktikám nahrávat. 

Dispečink odtahů nevyšel 

Resort dopravy odtahy řeší dlouho. Před čtyřmi roky navrhoval exministr dopravy za ANO Dan Ťok dokonce povinný odtah, 

tedy aby o odtahu vozidla z dálnice rozhodovalo Ředitelství silnic a dálnic, které by k nehodám volalo nasmlouvanou 

odtahovku. Poté, co návrh padl, začalo ŘSD pracovat na takzvaném centrálním dispečinku odtahů. Jeho cílem bylo vybrat ve 

veřejné soutěži odtahové společnosti, které by prostřednictvím jednoho dispečinku poskytovaly služby u havárek, kdy šofér 

není schopen zajistit odtah vozidla. 

Zároveň by dispečink zastal služby call centra, které funguje u motoristických asistenčních služeb.I tuto variantu ale nakonec 

muselo ŘSD odpískat poté, co jim obří zakázku za odhadovaných 280 milionů korun shodil jako protizákonnou ze stolu Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

Podle něj bylo chybou, že státní organizace zakázku soutěžila v jednom balíku, a tím zabránila v účasti firmám, jež by se mohly 

přihlásit, pokud by silničáři zakázku rozdělili na část týkající se odtahů a na provoz call centra. 

„Skutečnost, že k omezení hospodářské soutěže došlo, pak dokresluje fakt, že zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku obdržel jedinou nabídku, a to navíc od sdružení tří různých dodavatelů,“ uvedl v zamítnutí rozkladu předseda 

antimonopolního úřadu Petr Mlsna. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/dalnice-nehoda-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-pokuta.A220901_164513_eko-doprava_cfr
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/dalnice-nehoda-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-pokuta.A220901_164513_eko-doprava_cfr
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Podle obchodního ředitele akciové společnosti UAMK Ivana Ivanča regulérnost zakázky napadly firmy, které se tendru 

nezúčastnily. A to přestože figurovaly v předběžných tržních konzultacích, své námitky mohly prezentovat ještě před 

vyhlášením soutěže, a mít tak na její konečnou podobu vliv. 

„Zjednodušeně řečeno to shodily firmy, které tuto zakázku nechtěly dělat,“ dodal ředitel společnosti, která se spolu se 

Spolkem odtahových služeb do soutěže přihlásila. 

Povinnost volat policii není jedinou změnou, která šoféry v případě nehody nebo defektu pravděpodobně čeká. Kvůli zvýšení 

bezpečnosti úřad rovněž navrhuje, aby v takovém případě řidič z vozidla vystupoval vždy oblečený v reflexní vestě. Tato 

povinnost v současnosti platí všude s výjimkou zastavěného území obcí. Nově ale ministerstvo navrhuje, aby šofér v případě 

nouzového stání měl na sobě vestu nebo jiný schválený reflexní prvek i v obci. 

„Kvůli bezpečnosti je důležité, aby byl řidič dobře viditelný všude, hlavně na různých nepřehledných místech, například v 

zatáčkách. Proto tedy má povinnost mít na sobě reflexní vestu platit i v obci,“ uvedl mluvčí dopravního resortu Brichta. Za 

vystoupení z vozidla bez vesty hrozí obdobných 1 500 korun pokuty na místě a pět tisíc ve správním řízení. 

Věnujte odemčený článek přátelům 

Pošlete jim odkaz, email nebo jim ho nasdílejte přes sociální sítě. 

Odemknout a nasdílet článek přátelům 

Právě nejčtenější Premium články: 

„Vařím polívku z Knorra!“ Reálná vražda Případů 1. oddělení šokovala brutalitou 

Dodavatelé převádějí zákazníky na nevýhodné tarify. Mění se i několikrát denně 

Nadržení Rusové poslali hackerům své fotky, základnu rozmetala artilerie 

Zhasínat, netopit. Politici nařizují šetřit, za elektrovozy ale utrácejí stamiliony 

Autor: Tomáš Cafourek 
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Při poruše na dálnici nemá řidič volat nejdřív asistenční službě, ale policii. Za neohlášení překážky v provozu bude hrozit 

pokuta. 

Porucha nebo nehoda na dálnici se v budoucnu bez účasti policie neobejde. Ministerstvo dopravy s tím počítá v návrhu 

zákona o provozu na pozemních komunikacích, který řeší nový bodový systém nebo třeba možnost řízení pod dohledem 

mentora už od sedmnácti let. 

Nově by měli mít lidé povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je 

prakticky vždy, když na ní stojí. 

„V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či není sám schopen 

vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona. 

„Cílem této úpravy je především zajištění bezpečnosti silničního provozu, neboť vozidlo překážející na dálnici představuje 

zvýšené riziko pro ostatní účastníky provozu. Pokud se policie o překážejícím vozidle nedozví, nemůže učinit příslušná 

opatření,“ stojí v návrhu. 

Jestliže zákon v tomto bodě projde, nenahlášení dočasné překážky se nemusí řidiči vyplatit. Přestože má jít o nebodovaný 

přestupek, hrozí za něj pokuta 1 500 korun na místě, nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. 

„Návrh má přispět ke zkrácení doby odtahu na dálnici. Jde o to, aby se policie dozvěděla o překážce včas, což přispěje k jejímu 

rychlejšímu odstranění,“ tvrdí mluvčí dopravního resortu Martin Brichta. 

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo zavolanými policisty se ale v současnosti 

motoristé spíše brání. Dávají totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. 

„Nevím, že by to byl problém. Že by lidé ve velkém odstavovali auta na dálnici a odtah nevolali,“ uvedl Vojtěch Razima, 

předseda obecně prospěšné společnosti Kverulant, která dlouhodobě upozorňuje na problematiku podivných propojení 

odtahových firem a státních struktur. Podle něj totiž návrh může takovým praktikám nahrávat. 

Dispečink odtahů nevyšel 

Resort dopravy odtahy řeší dlouho. Před čtyřmi roky navrhoval exministr dopravy za ANO Dan Ťok dokonce povinný odtah, 

tedy aby o odtahu vozidla z dálnice rozhodovalo Ředitelství silnic a dálnic, které by k nehodám volalo nasmlouvanou 

odtahovku. 

Poté, co návrh padl, začalo ŘSD pracovat na takzvaném centrálním dispečinku odtahů. Jeho cílem bylo vybrat ve veřejné 

soutěži odtahové společnosti, které by prostřednictvím jednoho dispečinku poskytovaly služby u havárek, kdy šofér není 

schopen zajistit odtah vozidla. Zároveň by dispečink zastal služby call centra, které funguje u motoristických asistenčních 

služeb. 

I tuto variantu ale nakonec muselo ŘSD odpískat poté, co jim obří zakázku za odhadovaných 280 milionů korun shodil jako 

protizákonnou ze stolu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj bylo chybou, že státní organizace zakázku soutěžila 

v jednom balíku, a tím zabránila v účasti firmám, jež by se mohly přihlásit, pokud by silničáři zakázku rozdělili na část týkající 

se odtahů a na provoz call centra. 

„Skutečnost, že k omezení hospodářské soutěže došlo, pak dokresluje fakt, že zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku obdržel jedinou nabídku, a to navíc od sdružení tří různých dodavatelů,“ uvedl v zamítnutí rozkladu předseda 

antimonopolního úřadu Petr Mlsna. 

https://app.monitora.cz/article/873241566/6ea6750d3abae3275576?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NzMyNDE1NjYsInRpZCI6NTcwNDR9.qAFrkbzmAs4ntTr_hNqextKcjJ-RGwST8_A3q1yZ8_o
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Podle obchodního ředitele akciové společnosti UAMK Ivana Ivanča regulérnost zakázky napadly firmy, které se tendru 

nezúčastnily. A to přestože figurovaly v předběžných tržních konzultacích, své námitky mohly prezentovat ještě před 

vyhlášením soutěže, a mít tak na její konečnou podobu vliv. 

„Zjednodušeně řečeno to shodily firmy, které tuto zakázku nechtěly dělat,“ dodal ředitel společnosti, která se spolu se 

Spolkem odtahových služeb do soutěže přihlásila. 

Být vidět i ve městě 

Povinnost volat policii není jedinou změnou, která šoféry v případě nehody nebo defektu pravděpodobně čeká. Kvůli zvýšení 

bezpečnosti úřad rovněž navrhuje, aby v takovém případě řidič z vozidla vystupoval vždy oblečený v reflexní vestě. Tato 

povinnost v současnosti platí všude s výjimkou zastavěného území obcí. Nově ale ministerstvo navrhuje, aby šofér v případě 

nouzového stání měl na sobě vestu nebo jiný schválený reflexní prvek i v obci. 

„Kvůli bezpečnosti je důležité, aby byl řidič dobře viditelný všude, hlavně na různých nepřehledných místech, například v 

zatáčkách. Proto tedy má povinnost mít na sobě reflexní vestu platit i v obci,“ uvedl mluvčí dopravního resortu Brichta. 

Za vystoupení z vozidla bez vesty hrozí obdobných 1 500 korun pokuty na místě a pět tisíc ve správním řízení. 

1500Kč 

Takovou pokutu bude nucen podle zákona řidič na místě zaplatit, pokud k porouchanému autu na dálnici nepřivolá Policii ČR. 

Foto: Shutterstock 

Autor: Tomáš Cafourek redaktor MF DNES 
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313. Díky Kverulantovi by na Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, mělo 

konečně dojít k redukci sedmi retardérů 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 2. 9. 2022, 7:17 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 51 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/ulice-na-retarderech-3/ 

V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, bylo za 24,5 milionu korun z kapes daňových poplatníků v roce 2010 vybudováno v úseku 

431 metrů sedm velkých retardérů. Nestalo se tak ve veřejném zájmu, ale pro klid miliardáře Marka Dospivy, který si tam 

koupil vilu. Od té doby Kverulant usiluje o redukci těchto retardérů, ale teprve na jaře 2022 se mu dostalo slibu, že se tak 

stane v létě roku 2022. Je jasné, že to Praha 5 nestihne, ale již byla alespoň vypracována projektová dokumentace a vydán 

souhlas její realizací. U čtyř prahů budou podstatně prodlouženy nájezdové hrany a další tři prahy budou odstraněny. Dokud 

se tak nestane, bude Kverulant obtěžovat všechny odpovědné politiky a úředníky. Podpořte Kverulantův vytrvalý boj proti 

mocným papalášům alespoň malým finančním darem. 

fotokoláž Kverulant.org 

Noví papaláši ve starých vilách 

Čas trhl železnou oponou. Čajky a ZiLy vystřídaly audiny a mercedesy. Komunistické papaláše ve velkovilách vystřídali papaláši 

kapitalističtí. Některé scénáře se však nezměnily. Papaláši si vyhlédnou atraktivní lokalitu a uzavřou se v ní před sprostým a 

chudým lidem. 

Na začátku prázdnin roku 2008 znemožnila řidičům průjezd ulicí Na Hřebenkách nová zákazová dopravní značka. Starousedlíci 

měli jasno. V jednosměrném zákazu vjezdu měl prsty Marek Dospiva, šéf investiční skupiny Penta. Jistě milý finančník se s 

rodinou totiž tehdy právě nastěhoval do velkovily po komunistickém ministru zahraničí Bohuslavu Chňoupkovi na rohu ulice 

Na Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

foto Kverulant.org 

„Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Podle místních si pan Dospiva na městském úřadě „objednal“ taková omezení, aby ho při koupeli v bazénu nerušil hluk 

automobilů chudiny. Stejný důvod stál údajně i za umístěním zákazu stání v ulici Nad Výšinkou. V létě 2008 byl reportér 

časopisu TÝDEN dokonce svědkem toho, jak na respektování nového dopravního značení dohlížela městská policie a 

poučovala řidiče slovy: „Sem nemůžete, tady je Dospivovo!“ 

Místní si papalášské praktiky nenechali líbit a donutili úředníky, aby ulici Na Hřebenkách opět zprůjezdnili. Zákazové značky 

tak vydržely pouhé dva měsíce. Podle Prahy 5 s tím ale pan Dospiva neměl naprosto nic společného, vše se prý děje v zájmu 

zrakově postižených. Místní však tvrdí, že v ulici Na Hřebenkách žádné slepce od roku 1989 nepotkávají. 

Radar, kamera a 7 velkých retardérů na 431 metrech 

Pro kverulanty z Prahy 5 by to mohl být příběh s dobrým koncem. Mohl, ale nebyl. Na konci roku 2010 bylo zbudováno v ulici 

Na Hřebenkách sedm nových retardérů. A aby snad přeci jenom někdo nepřeskákal retardéry nepovolenou rychlostí, byl 

vybudován i radar s kamerami. Vše za peníze daňových poplatníků. 

foto Kverulant.org 

Retardéry překážejí sanitkám 

Kverulant je nepřítelem retardérů. Jejich přínos je přinejmenším diskutabilní. Negativa jsou naopak zřejmá. Retardéry 

zpomalují nejen Kverulanta, který jistě může počkat, ale i sanitky, které by čekat rozhodně neměly. Situace došla tak daleko, že 

záchranáři čtyři měsíce mapovali dopravní překážky v Praze a předali magistrátu několikastránkový přehled nejkřiklavějších 

případů, které jim ztěžují jízdu. Že je na záchranářském seznamu i ulice Na Hřebenkách, nepřekvapí asi nikoho. A že magistrát 

se seznamem vůbec nic nedělal, asi také ne. 

https://www.kverulant.org/article/ulice-na-retarderech-3/
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Z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, maximálně tak špatně informovaní ekohujerové. Internetová 

encyklopedie Wikipedia cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph 

(48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila nárůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru / 100 km. Při prostém snížení 

rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. Podobný výzkum provedla britská Laboratoř dopravního 

výzkumu, podle níž jsou na silnicích se zpomalovacími prahy zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu dusného až o 

37 %, píše Wikipedia. Více také v reportáži TV Prima ze srpna 2017:https://www.youtube.com/embed/EFfo9zlwiDw 

Cena retardérů 

A na kolik nás, daňové poplatníky, přišlo sedm retardérů a jedna kamera? Podle původní smlouvy nás měly přijít „jen“ na 21 

milionů korun. Ale záhy se ukázalo, že „pouhých“ 21 milionů nemůže stačit, a tak byl uzavřen dodatek na vícepráce. Celková 

cena tak činila téměř 24,5 milionu. To, že se pokládal i nový asfalt, na věci příliš nemění. 

Boj za odstranění retardérů 

Prvním starostou, kterého Kverulant vyzval k nápravě, byl Radek Klíma. Kverulant chtěl věřit, že když byl pan Klíma zvolen 

starostou 18. 11. 2010, tedy až po podpisu dodatku na vícepráce, nemá s retardéry nic společného a alespoň se pokusí věc 

vyřešit. Už jen proto, že jeho kampaň byla postavena na kritice vlády ODS v Praze a kritice celostátně proslulého starosty 

Prahy 5 Milana Jančíka. Než byl pan Klíma zvolen, tvrdil o sobě, že se mu klientelismus nelíbí a chce něco konkrétního udělat. 

Nyní měl možnost. Odpověď starosty z června 2011 dávala Kverulantovi jistou naději, že celostátně proslulého starostu Milana 

Jančíka vystřídal na Praze 5 někdo lepší: 

Zástupce starosty Prahy 5 Jiří Vejmelka veřejně prohlásil: „Nechám si od úředníků zjistit, proč to tam takto vypadá a co se s 

tím dá dělat. Můj názor je takový, že retardérů je nesmyslně moc. Stačily by dva.“ 

Pan starosta Klíma asi neměl čas, ono řídit Prahu 5, být za dobře s panem Dospivou a ještě být činný v osmi soukromých 

firmách, nebylo jen tak. A tak se i pan starosta Klíma musel poroučet. Zvlášť když se Pražanům na Praze 5 odměnil absurdním 

projektem obřích betonových truhlíků. 

Sliby 

Novým starostou byl od prosince roku 2012 Miroslav Zelený. Kverulant ho dopisem vyzval k redukci retardérů a chtěl opět 

věřit, že se nový starosta osobně zasadí o řešení situace, která každý den připomíná řidičům projíždějícím v ulici Na 

Hřebenkách neslavné doby starosty Milana Jančíka. Ale odkaz starosty M. Jančíka byl silný, a tak i starosta Zelený odpověděl, 

že se nedá nic dělat. To si však Kverulant nemyslel a dál osazenstvo Prahy 5 bombardoval stížnostmi na poměry v ulici Na 

Hřebenkách. Na podzim roku 2017 mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní 

příčné prahy výrazně snížit. Ani v dubnu 2018 se tak ovšem nestalo, a tak Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice 

stane opět normálně průjezdnou. Přišla odpověď, že Praha 5 netuší, kdy a zda provede požadované stavební úpravy. Praha 5 

prý už podala žádost o provedení stavebních úprav vlastníku komunikace, pražskému magistrátu. Opět se nic nestalo. 

Kverulant svůj boj stále nevzdal a znovu napsal starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožadoval nápravy. Starosta Richter v 

květnu 2018 odpověděl, že on by se retardérů také rád zbavil, ale prý nemůže nic dělat a doporučuje se obrátit na vlastníka 

komunikace, na Hlavní město Praha. Je otázkou, proč starosta Richter neurgoval u primátorky zprůjezdnění ulice sám, navíc 

když byl od roku 2010 zastupitelem hl. města Prahy. Kverulant odpověď nezná a místo jejího hledání se počátkem května 

2018 na tehdejší primátorku Krnáčovou obrátil dopisem sám. O tom, že by byl úspěšný, si však nedělal žádné iluze. Primátorka 

Krnáčová se odpovědí ani neobtěžovala. 

foto Kverulant.org 

Na podzim 2018 se ředitel Kverulanta Vojtěch Razima zúčastnil veřejné debaty o veřejném prostoru. Na ní vystoupil i starosta 

Prahy 5 Pavel Richter s příspěvkem, jak jeho Praha 5 dělá pro své občany samé hezké věci. Razima se proti jeho tvrzením 

ohradil a připomněl starostovi stále neodstraněné papalášské retardéry. Na to se starosta na kverulanta Razimu podrážděně 

obořil s tvrzením, že odstranění jednoho prahu a snížení šesti ostatních bude provedeno do týdne. Z následné korespondence 

Kverulanta s radnicí však vyplynulo, že starosta prostě jen lhal a Praha 5 stále netuší, kdy bude ulice Na Hřebenkách normálně 

zprůjezdněna. 

Další sliby 

V roce 2019 se starostkou Prahy 5 stala Renáta Zajíčková z ODS. I na tu se Kverulant v květnu 2021 obrátil dopisem, ve kterém 

ji vyzývá k odstranění retardérů. Pro jistotu zaslal podobný dopis i pražskému primátoru Hřibovi. 

Koncem června 2021 přišla odpověď. Kverulantovi nenapsal ani magistrát, ani Praha 5 ale dceřiná společnost magistrátu 

Technická správa komunikací (TSK). V dopise TSK uvádí, že „byla pověřena vlastníkem komunikace, Hlavním městem Prahou k 
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zajištění realizace Kverulantovy výzvy k nápravě“. Dále TSK Kverulantovi sdělila, že „požádá silniční správní úřad městské části 

Praha 5 o vydání rozhodnutí k odstranění či redukci počtu retardérů“. 

Kverulant se na podzim roku 2021 dotázal úřadů, jestli už bylo vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu o odstranění 

retardérů. Praha 5 sdělila, že nikoliv. TSK napsala, že sice ještě o vydání rozhodnutí nezažádala, ale „dělají na tom“, prý už 

dokonce vybrali zhotovitele projektové dokumentace a navrch ještě přihodili slib, že když bude sluníčko svítit, tak k odstranění 

retardérů dojde už na jaře roku 2022. 

Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby se neptal zas a znovu, kdy konečně zmizí symbol papalášské arogance, a tak mu 27. 

dubna 2022 TSK sdělila, že k odstranění tří ze sedmi prahů dojde v červenci a srpnu 2022. Prý se na tom usnesli již v lednu 

2022. 

Schválená projektová dokumentace 

Pokrok nastal teprve v létě 2022. Byla vypracována projektová dokumentace a vydáno závazné stanovisko silničního správního 

úřadu s redukcí sedmi retardérů. U čtyř prahů budou podstatně prodlouženy nájezdové hrany, další tři prahy budou 

odstraněny, z toho dva budou nahrazeny zpomalovacími polštáři. 

Místo 1 – stávající zpomalovací práh má dostatečnou délku, ale neplní funkci prahu jako takovém, kde je taky šířka přechodu 

pro chodce pouze do 3,0m. Jsou navržené náběhy prahu o délce 1,50m a výšce 8-10cm, dle situace. V místě stáv. přechodu 

pro chodce je navržen nový přechod pro chodce o šířce 4,0m, kde je nutná úprava i přilehlých chodníkových ploch, včetně 

prvků pro nevidomé – viz situace. Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Místo 2 – stávající zpomalovací práh nemá dostatečnou délku, ani náběhy nejsou pro potřeby BUS vhodné. Jsou navržené 

náběhy prahu o délce 1,50m a výšce 8-10cm, dle situace, horní část prahu je navržená o dílce 7,75m a to z důvodu výskytu 

stáv. kanalizačních a jiných šachet. V místě stáv. přechodu pro chodce je navržen nový přechod pro chodce o šířce 4,0m, kde 

je nutná úprava i přilehlých chodníkových ploch, včetně prvků pro nevidomé – viz situace. Odvodnění ulice před prahem bude 

zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Místo 3 – stávající zpomalovací práh bude odstraněn, kde na jeho místě jsou navržené zpomalovací polštáře – 

lichoběžníkového tvaru o rozměru 2400x1800x65mm, tak aby nebyla ovlivněná jízda vozidel MHD a cyklistů. Prah je navržen 

jako stavebný, ohraničen zapuštěnou obrubou OP4, vyplněn velkou žul. dlažbou 16/20, výška polštáře je navržená max. 0,08m. 

Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Místo 4 – stávající zpomalovací práh bude odstraněn, kde na jeho místě jsou navržené zpomalovací polštáře – 

lichoběžníkového tvaru o rozměru 2400x1800x65mm, tak aby nebyla ovlivněná jízda vozidel MHD a cyklistů. Prah je navržen 

jako stavebný, ohraničen zapuštěnou obrubou OP4, vyplněn velkou žul. dlažbou 16/20, výška polštáře je navržená max. 0,08m. 

Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Místo 5 – stávající zpomalovací práh bude odstraněn, bez náhrady. Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající 

obruby budou zachovány. 

Místo 6 – stávající zpomalovací práh nemá dostatečnou délku, ani náběhy nejsou pro potřeby BUS vhodné. Jsou navržené 

náběhy prahu o délce 1,50m a výšce 8-10cm, dle situace, horní část prahu je navržená o dílce 7,0m. V místě stáv. přechodu 

pro chodce je navržen nový přechod pro chodce o šířce 4,0m, kde není nutná úprava přilehlých chodníkových ploch, ani prvků 

pro nevidomé – viz situace. Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Místo 7 – stávající zpomalovací práh nemá dostatečnou délku, ani náběhy nejsou pro potřeby BUS vhodné, navíc, práh je vůči 

jízdní stopě vozidel natočen. Prah v návrhu bude kolmo na stopu vozidel. Jsou navržené náběhy prahu o délce 1,50m a výšce 

8-10cm, dle situace, horní část prahu je navržená o dle situace. V místě stáv. přechodu, který je šikmo, dojde k úpravě tak aby 

nový přechod byl kolmo na chodník, kde bude nutná úprava i přilehlých chodníkových ploch v jižní části ulice, včetně prvků 

pro nevidomé – viz situace. Odvodnění ulice před prahem bude zachováno. Stávající obruby budou zachovány. 

Anketa 

Co si myslíte o počtu silničních retardérů v ČR? 

Je jich velmi málo, jejich počet je třeba zásadně zvýšit. 

1 051 (16 %) 

Je jich spíše málo, jejich počet je třeba spíše zvýšit. 

793 (12 %) 

Je jich přiměřeně, jejich počet je není třeba zvyšovat ani snižovat. 
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1 018 (15 %) 

Je jich spíše hodně, jejich počet je třeba spíše snížit. 

971 (15 %) 

Je jich velmi mnoho, jejich počet je třeba zásadně snížit. 

2 852 (43 %) 

Nahrávání... 

Dospiva členem antikorupčního týmu 

A ještě jedna perlička na závěr. Marek Dospiva byl od počátku roku 2011 členem antikorupčního týmu Pražská protikorupční 

rada (Prapor). Tento tým poradců primátora Svobody měl svého času nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s 

rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných prostředků. 

foto ČTK 

Nicméně pan Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Výlet v srpnu 2011 na slunný řecký ostrov Korfu 

jej, největšího akcionáře investiční skupiny Penta, stál angažmá v Pražské protikorupční radě. Ovšem spíš než sama cesta na 

Korfu, kde Dospiva vlastní jinou velkovilu, svou roli v ukončení činnosti v této radě sehrálo její osazenstvo. Vedle starosty 

Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily zavítali i známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš 

Hrdlička. Nicméně Dospiva o veřejné blaho usilovat nepřestal, a tak v roce 2017 podpořil třemi miliony korun novou 

politickou stranu Realisté Petra Robejška. Možná na to použil i peníze, které před tím získal prodejem vily na rohu ulice Na 

Hřebenkách a Nad Výšinkou. 

Prosba o podporu 

Pokud i vám vadí, že vám retardéry ničí auto v zájmu nějakého papaláše, můžete Kverulanta podpořit, jakkoliv malým, za to 

však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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314. Smutné výročí: zavedení povinného přimíchávání biopaliv 
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Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/smutne-vyroci-zavedeni-povinneho-primichavani-biopaliv-2/ 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

02.09. 2022 

Smutné výročí: zavedení povinného přimíchávání biopaliv 

Od 1. září 2007 bylo v ČR zavedeno povinné přimíchávání biosložky do nafty a benzinu. Přimíchávání biopaliv roky klasické 

pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je 

již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti biopalivům alespoň 

symbolickým darem. 

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila 

Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. 

Nejprve musela veškerá motorová nafta obsahovat minimálně 2 % biosložky. V roce 2009 se její podíl povinně zvýšil na 4,5 % 

u nafty a 3,5 % u benzinu. Pak musely dodavatelé pohonných hmot přimíchávat povinně alespoň 6 % do nafty a 4,1 % do 

benzinu. Vláda počátkem března 2022 avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh 

změny zákona na ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných 

hmot mají. Hned za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost 

snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem 

senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou 

skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává. Podrobnosti naleznete 

v kauze Zastavme konečně biopaliva. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/smutne-vyroci-zavedeni-povinneho-primichavani-biopaliv-2/
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315. Dálniční mafie lovců nehod 
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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 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. 

Koncem léta 2021 ŘSD vypsalo další problematickou zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů. Soutěž však 

byla i díky Kverulantovi v únoru 2022 antimonopolním úřadem zrušena. Na podzim 2022 si dálniční mafie pravděpobně 

prolobovala, aby řidič v nouzi na dálnici musel vždy volat policii. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby neexistovalo reálné 

nebezpečí, že policie pak zavolá lovce nehod. Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu definitivně zastavit okrádání řidičů a 

podarujte jej alespoň symbolickou částkou. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Pražští supové na dopravních nehodách 

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. 

5 tisíc korun za 400 metrů 

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

Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi 

posílají svou smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, kteří mi vzali papíry, auto 

označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou 

službu JEREX. Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté dali řidiči pokyn, aby mě 

odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z 

dálnice a blížili jsme se k hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým má můj 

kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit 

se před auto. Mezitím už přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘ JEREXu mě nechtěl složit, pokud 

mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i 

policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a 

jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš 

prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘ odtahovky zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém 

handrkování mě nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a odtáhla do servisu Kardany 

ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční 

mafie.“ 

Příběh řidiče, po kterém chtěla odtahová služba ŘSD 20 000 korun za odtažení do vzdálenosti 400 metrů, zaujal i reportéry 

televize Nova: 

Odtahy předražené o 200 procent 

Pokud snad potřebujete vyprostit velký nákladní vůz, situace je ještě mnohem horší. Přímo policie na místě nehody obvykle 

tvrdí řidičům a autodopravcům, že jejich vozidlo smí vyprostit pouze jistá společnost, a nedovolí autodopravci zavolat si svoji 

https://www.kverulant.org/cases/dalnicni-mafie-lovcu-nehod-2021/
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vlastní pomoc. Stalo se, že po takové „domluvě“ autodopravce přistoupil na vyproštění vozidla z příkopu touto společností. 

Odtahovka ŘSD nejdřív odhadla cenu za vyproštění na 40 000 Kč. Autodopravci se zdála cena vyšší než cena jeho odtahovky, 

kterou si chtěl volat, ale nezbylo mu nic jiného než souhlasit. Vozidlo bylo pouze vyproštěno na krajnici dálnice, dále už odjelo 

„po svých“. Autodopravci poté za toto vyproštění přišla faktura na bezmála 130 000 Kč bez DPH. Česká kancelář pojistitelů si 

kvůli tomuto nešvaru zadala průzkum, z něhož vyplynulo, že společnosti, které mají od ŘSD monopol na dálnicích, mají 

odtahy předražené průměrně o 200 procent oproti ostatním firmám. To pojišťovna zcela logicky hradit nemůže a rozdíl 

zaplatí nešťastný motorista. 

Povinný odtah státem určenou firmou 

V prosinci 2015 byla schválena novela silničního zákona, která dává správcům dálnic ještě větší pravomoci. Přes nasmlouvané 

firmy bude ŘSD nařizovat odtahy v případech, kdy se řidiči nebudou moci dohodnout se svojí pojišťovnou nebo asistenční 

službou na odstranění auta v co nejkratší době. Přesná pravidla a časové limity ještě nejsou dány. Naštěstí řidiči zatím mají 

právo vyřídit si vše v rámci svých předplacených služeb, například prostřednictvím linky pomoci řidičům 1224, ale i to chce 

Ministerstvo dopravy omezit. Na podzim 2018 přišel ministr dopravy Dan Ťok s nápadem, jak přihrát další kšeft spřízněným 

dálničním supům. Chtěl uzákonit povinný odtah státem určenou firmou. Je nabíledni, že pojišťovna takový odtah odmítne 

zaplatit a stát bude tučnou odměnu pro odtahovku vymáhat po řidiči vozidla. Šofér si nebude moci vybrat, ale bude muset 

platit. 

Opravy dálnic poškozených nehodou 

Další problém motoristovi mohla způsobit okolnost, že nehoda poškodila dálnici. Odtahové firmy totiž na základě stejných 

nevysoutěžených a monopolních smluv dlouho prováděly i stavební práce související s likvidací následků dopravních nehod. 

Takže pokud řidič například na dálnici ohnul svodidla, jejich narovnání mohlo stát v zásadě libovolně vysokou částku. 

Pojišťovna ale z povinného ručení za opravu svodidel libovolnou částku nezaplatila, zvlášť pokud se cena vyšplhala až na 

několikanásobek ceny obvyklé. Rozdíl opět zaplatil oblíbený snadný terč ŘSD, motorista. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Na podzim 2016 byl na dálnici D1 při nehodě zničen kilometrovník 254,0. Za jeho výměnu zaplatilo ŘSD JEREX celkem 81 tisíc 

korun. Kus plechu o velikosti 60 × 30 centimetrů s reálnou hodnotou v řádu stokorun byl samozřejmě vyměněn bez soutěže. 

To však nebyla zdaleka jediná drobná akce bez soutěže. Takových zakázek bylo za desítky milionů a proudily jen několika 

firmám. 

Pokuta pro ŘSD 

Zákon připouští uzavření rámcové smlouvy na opakující se stavební práce, avšak předpokládá uzavření smlouvy na dobu 

určitou. Z dalších ustanovení zákona lze dovodit, že touto dobou by měly být maximálně 4 roky. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky by podle tohoto výpočtu činila 160 milionů korun bez DPH. S touto cenou by se jednalo o nadlimitní veřejnou 

zakázku, kterou měl zadavatel ŘSD povinnost zadat v otevřeném, případně užším řízení. A protože tak ŘSD neučinilo, porušilo 

zákon a dostalo za to od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pokutu, která je již v právní moci. 

A nešlo jen o platby za likvidaci následků dopravních nehod; že stamiliony na drobné akce na dálnicích proudily jen několika 

firmám bez otevřené soutěže, odhalil audit malých zakázek na ŘSD. Zde je namístě ŘDS také jednou pochválit, za to, že v říjnu 

2016 za rozdělování zakázek odvolalo vedoucího odboru údržby dálnic Miloše Štěpána, který na jejich rozdělování dohlížel. 

Poději dokonce likvidaci následků škod dopravních nehod ŘSD vysoutěžilo. Podle všeho celkem transparentně. 

Provize 

Nyní však zpět k dálničním odtahům. Položme si otázku, jaký má ŘSD prospěch z toho, že porušuje zákon. Podle smluv ŘSD 

za to, že odtahovkám dohazuje „kšeft“, nic nemá. Ale ani kuře zadarmo nehrabe, takže to s tou bezúplatností asi bude nějak 

jinak. Jedno z mála rozumných vysvětlení je takové, že provize a odměny od dálničních supů kasírují ti „manažeři“ ŘSD, kteří 

jim zajišťují práci a udržují celý propracovaný systém v chodu. 

Linka pomoci řidičům 1224 

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 řidičům 

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. Česká kancelář pojistitelů také natočila krátké video, které vám 

poradí, jak správně reagovat v případě nehody či poruchy a vyhnout se tak fatálním následkům. 

ŘSD vyhrožovala Kverulantovi žalobou 
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Kverulant o celé kauze vydal několik tiskových zpráv a mnohé z nich vyvolaly slušnou odezvu v médiích. V Blesku vyšel v říjnu 

2015 článek s názvem „Dohazujete kšefty drahým odtahovkám“, který viní sdružení Ředitelství silnic a dálnic. Na základě 

tohoto článku vyhrožoval mluvčí ŘSD Kverulantovi žalobou. Když emoce na ŘSD opadly, napsalo ŘSD dopis, ve kterém slibuje 

vypsání výběrového řízení na dálniční odtahy. 

Kartelová dohoda 

Po Kverulantově odhalení ŘSD v polovině prosince 2015 vypsalo veřejnou soutěž na „ Odstraňování překážek provozu na 

dálnicích a rychlostních silnicích “. Kverulant považoval vlastní vypsání tendru za úspěch, ukázalo se ale, že soutěž byla ušita na 

míru pouze několika firmám. Podezření, že soutěž byla vypsána jen pro několik firem, dobře dokládá i její výsledek. Odtahovky 

se dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Ani na jedné z 18 částí veřejné zakázky tedy 

žádná soutěž, ve smyslu předkládání nabídek výhodnějšího plnění potenciálních dodavatelů oproti jejich konkurentům, reálně 

neproběhla. Kverulant to považoval za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na 

nezákonnost tohoto tendru. Odpověď od ÚOHS tentokrát přišla poměrně rychle. Úřad neshledal na straně ŘSD pochybení. 

Navzdory evidentní kartelové dohodě odtahových společností uzavřelo ŘSD v září 2016 smlouvy na pěti dálničních úsecích za 

více než 40 milionů korun. Kverulant na podpis smluv a na podezřelé výběrové řízení upozornil i ministerstvo dopravy. V lednu 

2017 mu přišla z ministerstva odpověď, že je vše v naprostém pořádku: 

A nejde jen o kartelovou dohodu. Cílem výběrového řízení na poskytovatele odtahů na dálnicích by mělo být zajištění 

rychlého odtahu nepojízdného vozidla za rozumnou cenu. Toho lze jen těžko dosáhnout, pokud je tendr ušit na míru několika 

firmám, kterým nejde o bezpečnost na dálnici, ale o to, aby vyinkasovaly za odtah co nejvíce peněz. Dokladem tohoto tvrzení 

je zásah firmy JEREX na dálnici D1, ke kterému došlo 18. ledna 2016 poté, co se tam na sto šedesátém kilometru převrátil 

kamion. Přestože byl kamion zcela mimo dálnici a bylo ho možno vyprostit z vedlejší komunikace a na ni, vyprošťovala jej 

firma JEREX z dálnice a na dálnici. Překážkou provozu tak nebyla havarovaná souprava, ale samotný vyprošťovací jeřáb 

odtahové firmy. Patky jeřábu zasahovaly po celou dobu vyprošťování od odstavného pruhu přes pravý jízdní pruh až do 

levého pruhu. Firma JEREX uzavřela jeden pruh dálnice na více než šest hodin. Kolony dosahovaly deseti kilometrů a faktura za 

vyproštění jistě nebyla malá. 

Smlouva mezi ŘSD a Českou kanceláří pojistitelů 

Další pozitivní změna vyvolaná veřejným tlakem přišla, když jsme přiměli ŘSD v únoru 2017 k podpisu smlouvy s Českou 

kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. Pokud není řidič schopen zařídit si odtah sám, auto 

odtáhne smluvní partner jeho pojišťovny. Náklady jsou zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho 

pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své 

pojišťovny nebo třeba automobilky a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. Jenže i po roce 2017 se vyskytují případy, 

kdy si ji nezavolá sám, třeba proto, že je zraněný, v šoku nebo nemá havarijní pojištění. Musejí to za něj udělat silničáři, aby 

auto nebránilo provozu. Pak zavolají některou „ze svých odtahovek“. Dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy JEREX a 

Pretol. Pojišťovny s jejich vysokými cenami nemusejí souhlasit a rozdíl pak zaplatí řidič. 

ANO prosazuje monopol dálniční mafie 

Pokusy okrádat řidiče ve velkém však neustávají. Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel 

zavést státní monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale uprostřed nouzového stavu načetl 

dne 15. dubna 2020 stůj návrh znovu. Za usedavou snahou prosadit monopol dálniční mafie stojí propojení vládních politiků a 

soukromých firem. Za Kottovým návrhem se podle Kverulantových informací ve skutečnosti skrývala odtahová společnost 

Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy 

obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel 

zavolat odtahovku, kterou využívá správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený příběh. 

Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené 

odtahy nařízené dálniční mafií budou odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za 

jeho peníze. Aby se to nestalo, odeslal koncem dubna 2020 Kverulant otevřený dopis Andreji Babišovi. 

Proti návrhu z dílny ANO protestovala i Policie. Policejní prezident Jan Švejdar poslal ministru dopravy Karlu Havlíčkovi (opět 

za ANO) dopis, v němž před návrhem přímo varoval. Změna by vedla k vytvoření monopolu, který by jen tahal z kapes řidičů 

víc peněz. A čekání v kolonách na dálnicích by naopak prodloužil. „Zdá se, že jediným, kdo má na pozměňovacím návrhu 

zájem, jsou stávající smluvní odtahové služby ŘSD, protože jim změna zaručuje větší množství zakázek od ŘSD,“ napsal 

policejní prezident v dopise. 
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Policejní prezident Švejdar dále uvádí, že řidič má mít právo si odtahovku vybrat, navíc když si asistenční služby platí v 

povinném ručení. V praxi se pak podle Švejdara může stát, že si řidič zavolá svou odtahovku, například od pojišťovny, a když 

policista přijede k nehodě, objedná, v duchu návrhu poslance Kotta, ještě službu se smlouvou s ŘSD. Takže se na místě sejdou 

dvě odtahovky, a tím pádem bude muset řidič jeden výjezd zaplatit ze svého. Protože proč by pojišťovna hradila obě služby? 

Navíc: „Motorista nebude dopředu znát cenu nuceného odtahu. Budou vznikat problémy s úhradou nákladů za tyto 

nesmluvní odtahy. Motorista nebude chtít náklady hradit, protože má předplaceny své asistenční služby. Pojišťovny nebudou 

proplácet náklady za odtahy, které neobjednaly. Hrozí i zadržování vozidla odtahovou společností v případě neuhrazení 

předražených cen.“ 

Podle policejního šéfa dokonce hrozí, že se časy odtahů prodlouží. Pakliže totiž přijede k havárii jako první řidičova odtahovka 

z pojišťovny, policista ji stejně nebude moci nechat auto naložit. Podle zákona bude mít zkrátka povinnost počkat na 

odtahovku od ŘSD. 

Kverulantovi se podařilo k ničemné aktivitě poslanců ANO upoutat pozornost. Tohle je reportáž televize Nova odvysílaná v 

říjnu 2020: 

Hospodářský výbor počátkem února 2021 kontroverzní pozměňovací návrh poslance Kotta nepodpořil. 

Cinknuté výběrové řízení 

Koncem léta 2021 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 14. září 2021. 

Jediný soutěžící 

Do soutěže se přihlásil pouze jediný zájemce. Bylo jím konsorcium s názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných 

služeb.“ Tuto obchodní korporaci vytvořil ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s. Nabídka uváděla jako 

garantovaný dojezdový čas k havarovanému vozidlu jednu hodinu. Nabídková cena za služby centrálního dispečinku činila bez 

DPH 4,680 milionů korun měsíčně. To je ročně 56,16 milionů a za pět let, po které má smlouva trvat, je to již 280 milionů 

korun. To se Kverulantovi zdá jako značně přehnaná cena. V případě vítězství by to však zdaleka nebyl jediný příjem konsorcia 

odtahovek. Hlavním příjmem by byly platby od pojišťoven z povinného ručení. Dalším nezanedbatelným příjmem by pak byly 

přímé platby od řidičů havarovaných vozidel, kterým by jejich pojišťovna odmítla hradit přemrštěnou cenu za odtah. Ve 

spolku odtahových služeb se samozřejmě skrývaly i nechvalně známé společnosti JEREX a Pretol. 

Z tohle všeho bylo možno usuzovat, že ŘDS buď vypsalo zakázku špatně, nebo se soutěžitelé domluvili na kartelu. V únoru 

2022 se ukázalo, že zakázka skutečně v pořádku není. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ji nyní zrušil. 

Antimonopolní úřad celý tendr zastavil s odůvodněním, že jsou podmínky soutěže diskriminační. Podle něj je mohlo splnit 

právě jen výše zmíněné konsorcium „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“ 

„Zadavatel totiž vymezil předmět plnění veřejné zakázky natolik široce, že v důsledku toho došlo k bezdůvodnému omezení 

hospodářské soutěže – omezení toho okruhu dodavatelů, kteří se mohli o veřejnou zakázku ucházet,“ vysvětluje mluvčí ÚOHS 

Martin Švanda. 

Ředitelství silnic a dálnic s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a podalo odvolání. 

Není důvod pro budování dalšího dispečinku 

Kverulant je přesvědčen, že není mnoho racionálních důvodů, aby v Česku nový dispečink pro odtah vozů vůbec vznikal. Tímto 

dispečinkem je již zmiňovaná linka 1224, kterou již roku 2015 provozuje Česká kancelář pojistitelů a k jejímuž vzniku přispěl i 

Kverulant. Stížnosti na ní jsou minimální. 

Lobbing dálniční mafie lovců nehod? 

Při poruše na dálnici nemá řidič volat nejdřív asistenční službě, ale policii. Za neohlášení překážky v provozu bude hrozit 

pokuta. Ministerstvo dopravy s tím počítá v návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích z podzimu 2022. Nově by 

tak měli mít lidé povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je prakticky 

vždy, když na ní stojí. „V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či 

není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona. 

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo zavolanými policisty se ale v současnosti 

motoristé spíše brání. Dávají totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. A jakby také ne. U 
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předem sjednaných služeb mají téměř jistotu, že odtah bude jejich pojišťovnou bezezbytku proplacen, pokud jej mají v 

pojištění. Nebo nebude předražen, pokud na něj nárok nemají. 

Jestliže zákon v tomto bodě projde, nenahlášení dočasné překážky se nemusí řidiči vyplatit. Přestože má jít o nebodovaný 

přestupek, hrozí za něj pokuta 1 500 korun na místě, nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. „Návrh má přispět ke zkrácení 

doby odtahu na dálnici. „Jde o to, aby se policie dozvěděla o překážce včas, což přispěje k jejímu rychlejšímu odstranění,“ tvrdí 

mluvčí dopravního resortu Martin Brichta. Ignoruje při tom statistiky od pojišťoven, které uvádějí časy kolem 35 minut. 

Chybí zákon o lobbingu 

Tato kauza opět dokládá, jak v České republice chybí regulace lobbingu. Návrh zákona o lobbingu se v roce 2021 dostal za 

minulé vlády do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl přijat. Kverulant opakovaně 

vyzývá politiky k přijetí zákona o lobbingu. Podle jeho názoru jej potřebujeme mnohem více než další novelu zákona o 

provozu na pozemních komunikacích. 

Prosba o podporu 

Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho pravidelným dárcem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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316. Podezřelé rámy 

Tisk ● Svět motorů; str. 34 (Auto-moto) ● 5. 9. 2022 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) ● Rubrika: SERVIS 

Dosah: 185 000 ● GRP: 2.06 ● OTS: 0.02 ● AVE: 27515.09 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Rubrika: SERVIS 

Policejní auta 

Potřebuje česká policie zastavovací rámy na služebních autech? Už je vozí 478 octavií a do tří let počítá s nákupem 800 kusů 

dalších. Posvítila si na to obecně prospěšná společnost Kverulant, a dokonce zaplatila policii víc než patnáct tisíc korun za 

analýzu s podrobnostmi o efektivitě rámů, kterou si od policejního prezidia vyžádala. „Že je takový manévr nanejvýš 

nebezpečný nejen pro posádku takto zastavovaného vozidla, ale i pro široké okolí, je nasnadě. A že policejní vozidla s 

masivním ocelovým rámem vpředu v případě střetu s chodcem způsobují devastační zranění, je také zřejmé,“ říká ředitel 

společnosti Vojtěch Razima s tím, že prezidium nedisponuje výsledky žádných nárazových testů ani homologací rámu. Ty měl 

prý zajistit výrobce Škoda Auto, ale protokoly zatím obecně prospěšná organizace nedostala. Místo toho poukazuje na fakt, že 

nikdo další než mladoboleslavský výrobce se ani do tendru nepřihlásil, tudíž se o zdravé soutěži hovořit nedá. 

-ps- 

Víte, že … 

… zastavovací manévr se označuje PIT? Je to z anglického pursuit intervention technique, protože se rozšířil z USA, kde ho 

policisté už roky běžně užívají. 

https://app.monitora.cz/article/875801689/58f07da0272ea3a801f5?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NzU4MDE2ODksInRpZCI6NTcwNDR9.CirnBE2fWa2GBpBhczi-V2QikI9BT6mUNPz8vUd8o1c
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317. Lobbing dálniční mafie lovců nehod? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 5. 9. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 32 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/lobbing-dalnicni-mafie-lovcu-nehod/ 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 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. 

Koncem léta 2021 ŘSD vypsalo další problematickou zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů. Soutěž však 

byla i díky Kverulantovi v únoru 2022 antimonopolním úřadem zrušena. Nyní si dálniční mafie pravděpodobně prolobovala, 

aby řidič v nouzi na dálnici musel vždy volat policii. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že 

policie pak zavolá lovce nehod. Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu definitivně zastavit okrádání řidičů a podarujte jej 

alespoň symbolickou částkou. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Při poruše na dálnici nemá řidič volat nejdřív asistenční službě, ale policii. Za neohlášení překážky v provozu bude hrozit 

pokuta. Ministerstvo dopravy s tím počítá v návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nově by tak měli mít lidé 

povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je prakticky vždy, když na ní 

stojí. „V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či není sám 

schopen vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona. 

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes ŘSD nebo zavolanými policisty se ale v současnosti motoristé spíše brání. Dávají 

totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. A jakby také ne. U předem sjednaných služeb mají 

téměř jistotu, že odtah bude jejich pojišťovnou bezezbytku proplacen, pokud jej mají v pojištěn. Nebo nebude předražen, 

pokud na něj nárok nemají. 

Jestliže zákon v tomto bodě projde, nenahlášení dočasné překážky se nemusí řidiči vyplatit. Přestože má jít o nebodovaný 

přestupek, hrozí za něj pokuta 1 500 korun na místě, nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. „Návrh má přispět ke zkrácení 

doby odtahu na dálnici. „Jde o to, aby se policie dozvěděla o překážce včas, což přispěje k jejímu rychlejšímu odstranění,“ tvrdí 

mluvčí dopravního resortu Martin Brichta. Ignoruje při tom statistiky od pojišťoven, které uvádějí dojezdové časy kolem 35 

minut. 

Dispečink odtahů nevyšel 

Resort dopravy odtahy řeší dlouho. Před čtyřmi roky navrhoval exministr dopravy za ANO Dan Ťok dokonce povinný odtah, 

tedy aby o odtahu vozidla z dálnice rozhodovalo Ředitelství silnic a dálnic, které by k nehodám volalo nasmlouvanou 

odtahovku. Poté, co návrh padl, začalo ŘSD pracovat na takzvaném centrálním dispečinku odtahů. Jeho cílem bylo vybrat ve 

veřejné soutěži odtahové společnosti, které by prostřednictvím jednoho dispečinku poskytovaly služby u havárek, kdy šofér 

není schopen zajistit odtah vozidla. 

Odtah auta v rukou státu? Vytvoří to monopol a zdraží služby, protestoval Kverulant 

Zároveň by dispečink zastal služby call centra, které funguje u motoristických asistenčních služeb. I tuto variantu ale nakonec 

muselo ŘSD odpískat poté, co jim obří zakázku za odhadovaných 280 milionů korun shodil jako protizákonnou ze stolu Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

Podle něj bylo chybou, že státní organizace zakázku soutěžila v jednom balíku, a tím zabránila v účasti firmám, jež by se mohly 

přihlásit, pokud by silničáři zakázku rozdělili na část týkající se odtahů a na provoz call centra. 

„Skutečnost, že k omezení hospodářské soutěže došlo, pak dokresluje fakt, že zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku obdržel jedinou nabídku, a to navíc od sdružení tří různých dodavatelů,“ uvedl v zamítnutí rozkladu předseda 

antimonopolního úřadu Petr Mlsna. 

https://www.kverulant.org/article/lobbing-dalnicni-mafie-lovcu-nehod/
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Chybí zákon o lobbingu 

Tato kauza opět dokládá, jak v České republice chybí regulace lobbingu. Návrh zákona o lobbingu se v roce 2021 dostal za 

minulé vlády do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl přijat. Kverulant opakovaně 

vyzývá politiky k přijetí zákona o lobbingu. Podle jeho názoru jej potřebujeme mnohem více než další novelu zákona o 

provozu na pozemních komunikacích. 

Prosba o podporu 

Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho pravidelným dárcem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Petr Kowanda 274 Přečtení 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. Pokud si i vy myslíte, že lobbing má 

podléhat přísné regulaci, podpořte Kverulantovo úsilí o transparentnost alespoň symbolickým darem. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://melnicko.cz/generalove-s-r-o/
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Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Pomozte nám zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato 

však pravidelným měsíčním příspěvkem. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami 

korupčníků. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Zdroj ZDE 

Počet přečtení: 311 

Autor: Petr Kowanda 
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Na svém webu se vtipně představují jako „DAM architekti, kteří dobře vaří a jí a mají výborné recepty a nějaké projekty a 

stavby“. Jde o tým pěti výrazných architektů, z nichž každý je jiný, přesto společně tvoří už mnoho let. Jedním z oněch pěti 

partnerů je Jan Holna, jednatel kanceláře DAM architekti. Povídali jsme si s ním nejen o vzdělávacím projektu DAM akademie, 

ale také o významu veřejného prostoru, přístupu společnosti k architektům a jejich práci nebo o strachu Čechů z volného 

prostoru. 

Některé z vašich projektů, které máte na vašem webu, se neuskutečnily. Třeba jako vaše Novomlýnská brána, která se mi moc 

líbí. Stejně tak nestojí Kaplického Chobotnice nebo krásné věžáky na Žižkově od Evy Jiřičné. Proč se u nás nerealizují takové 

odvážné stavby, když v zahraničí jich najdeme spoustu? 

Protože jsme Češi, neradi přijímáme nové věci a neradi opouštíme ty staré. Opakem České republiky je v tomto ohledu 

Dánsko či Nizozemsko. Preferují nová řešení; i relativně ne příliš starou stavbu jsou ochotni zbourat a nahradit ji něčím 

moderním. 

Na druhou stranu to má své výhody, Češi jsou tak konzervativní, že je tu relativně bezpečno. Každý národ má své plusy a 

minusy. 

Zaujal mne váš projekt DAM akademie, vy sám učíte také na ARCHIP. Co bylo důvodem vzniku tohoto vzdělávacího projektu a 

proč je podle vás vzdělávání v oblasti architektury tak důležité, že se snažíte předávat své zkušenosti dál? 

Vzhledem k tomu, že se nám – stejně jako každému jinému – občas daří a občas nedaří, tak jsme si v jednom takovém horším 

období říkali, co tak budeme dělat. Jeden z nás chtěl vařit, další se věnovat vínu, a já jsem si říkal, že by bylo dobré udělat 

nějakou odnož, která by byla lehce marketingově zprocesovatelná. Ne jako architektura, která jde takto zprocesovat velmi 

špatně. Je příliš dlouhodobá, většina lidí ji nepotřebuje. Nechtěl jsem se věnovat svým koníčkům, protože je sice dobré, když 

se práce stane koníčkem, ale nefunguje to naopak. Chtěl jsem, aby to bylo něco, co vychází z mé práce. 

A tak vznikla myšlenka učit lidi ani ne tak základy naší práce, ale základy navrhování, koncepce prostoru atd. To umíme velmi 

dobře, ale mnoho lidí si to neuvědomuje, přitom to potřebují. Nepotřebujete architekta každý den, ale potřebujete základy. 

Aby člověk věděl, že když si koupí velké křeslo do malé místnosti, tak okolo něj nebude prostor, aby ho mohl pohodlně obejít. 

Jenže mezi tím se nám opět začalo dařit, takže z myšlenky udělat kurz sešlo. Tehdy jsem začal učit na ARCHIP, účastnil jsem se 

i nějakého byznys kurzu, kde jsem potkal lidi zaměřené na networking, kteří měli zkušenosti s prezentací na sociálních sítích. 

Pro mne to byl úplně jiný svět, jejich práce není tak dlouhodobá jako ta naše. To mne inspirovalo. 

Vše včetně zkušeností se studenty se tak dalo dohromady s mojí představou o kurzu. Sepsal jsem tedy jeho zásady, dal si 

termín, že za tři měsíce odstartuje, a začal jsem psát přednášky. V době, kdy kurz začínal, jsem ale neměl dopsanou ještě tu 

poslední. Postupnou evolucí během tří až čtyř let tak začal kurz někdy okolo roku 2018 fungovat. 

Kdo patří k typickým účastníkům? 

Odpovím takto; moje předpoklady o tom, kdo se bude na kurz hlásit a pro koho bude, se naprosto minuly s realitou, a to v 

dobrém slova smyslu. Původně jsem měl spíše definováno pro koho nebude. Neměl být pro architekty, studenty architektury, 

designéry apod. Domníval jsem se, že to jsou takové základy, které znají, anebo je zadarmo dostanou na své škole. A přestože 

jsem se těmto lidem snažil vysvětlit, že to je pro ně příliš jednoduché, nedali se odradit. 

Nakonec chodí mix naprosto různorodých lidí – architekti, lidé, kteří s architekturou nemají nic společného, studenti 

architektury, designéři, lidé z různých designérských studií. Z jednoho takového studia tam snad byli všichni. Pro další studio 

jsem dokonce dělal separátní kurz. Já vlastně nevím, proč na můj kurz architekti chodí. 

https://app.monitora.cz/article/876198624/555295e0754d1960a8f6?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NzYxOTg2MjQsInRpZCI6NTcwNDR9.-FLxriersb89T38SyvR-mscc89hSFzAhGOqZVQSuSvk
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Možná je někdy dobré vrátit se na začátek a připomenout si to, co člověk kdysi slyšel, nebo to slyšet od někoho jiného, slyšet 

jiný názor... 

Snad je to pravda, nevím. Ale já bych sám na sebe nešel. 

Co vás na tom nejvíce baví? 

Je to skvělá činnost i proto, že tím asi splácím dluh. Pro českou společnost není estetika a kultura rozhodně na prvním místě, 

na rozdíl od některých jiných národů. Možná se to snažím změnit. Anebo podvědomě splácím dluh a snažím tak trochu 

napodobit svoji paní profesorku Vojtěchovou z gymnázia, kterou jsem měl kdysi na češtinu (jen tak mimochodem, jejím 

manželem byl architekt Vojtěch Vojtěch). 

Ta usoudila, že nemá smysl nás již poněkolikáté učit gramatiku, ale místo toho své hodiny věnovala literatuře, kultuře, 

architektuře, umění. Od pravěku až po různé -ismy. Podezřívám ji, že to vůbec v osnovách nebylo, ale pro mne to byla 

obrovská škola a dodnes si toho cením. 

Ještě zpět k vašemu kurzu, co bych se na vašem kurzu dozvěděla? Jak byste mne chtěl nalákat a co by mne to stálo? 

Spoustu nervů a hlavně čas.   Standardní kurz se skládá z deseti zastavení. A přestože původně byla tato zastavení 

koncipována jako hodinová, nezřídka se stává, že trvají více než dvě hodiny. Ideální počet je mezi čtyřmi až osmi účastníky (na 

rozdíl od mých původních představ alespoň dvaceti lidí). Pak se relativně brzy navzájem poznáme, lidé se začnou ptát, začnou 

navrhovat, co by se chtěli dozvědět, prostě to začne fungovat a baví nás to všechny. 

Mluvíme sice o historii, ale na ní si vysvětlujeme principy a základní zákonitosti fungování prostoru, základy kompozice. Lidé 

dnes sice vědí, co je moderní a co ne, co aktuálně letí, ale to je jen skořápka designu. Aby se člověk mohl pohybovat dobře v 

architektuře a designu, musí znát esenciální zákonitosti oboru, aby na nich dokázal stavět. Stejně jako když chcete skládat 

poezii nebo psát romány, musíte umět číst a psát. 

Proto vysvětluji absolutní základy, koncepční věci, principy navrhování prostoru a dispozice, které místnosti se k sobě hodí a 

které se naopak nemají rády, když jsou blízko sebe. Bavíme se o světle, materiálech a barvách, co barvy umí, čeho si všímat na 

světle, ne o svítidlech. Některé z těch zásad jsou tady tisíce let. Koncepční principy znali už Řekové, Římané, možná i civilizace 

před nimi. Zlatý řez bude zlatým řezem vždy. 

Stručně shrnuto, kurz DAM akademie je dělaný pro ty, kteří se po práci chtějí něco dozvědět a něco se naučit. Stačí si sednout, 

poslouchat, občas interagovat a ptát se, vyzvídat. 

Často je slyšet, že se u nás nevěnuje dost pozornosti kultivaci veřejného prostoru. Kde vidíte největší chyby a na čí straně je 

největší vina? Jsou to architekti, developeři, státní správa, samospráva? 

Ne, ani jedno z toho. Na vině je genetická výbava našeho národa. Nikdo se o veřejný prostor z pohledu estetiky nezajímá a 

nestará, nikdo nevnímá, že je tak špatný. Jsme národ, který upřednostňuje užitnou hodnotu před estetickou. Nejdůležitější je, 

když to funguje. Třeba při výběru auta je pro Čechy důležitá cena, funkce, vybavení, teprve potom barva a nakonec design. Ale 

třeba ve Francii a Itálii je to úplně jinak. Tam to mají naprosto obráceně, estetiku upřednostňují. 

Rčení, že je dobré, když je design i funkční, nevzniklo podle mého tady, ale třeba v Itálii. Vzniklo tam, kde si musí dávat pozor, 

aby to neudělali jenom hezký.   Češi nikdy nebudou mít estetiku na prvním místě. Navíc to není exaktní odvětví, to musíte mít 

v srdci, v hlavě, musíte to cítit. Musí to být pro vás priorita. 

Jedna z věcí, která by tomu mohla napomoci, je říct lidem, že to je špatně. Na stejné úrovni, jako když je učíte číst, psát a 

počítat. Ale to se dostáváme zpět k mému kurzu, kde lidi učím vnímat estetiku. Jen tak mimochodem, víte co je pro Čechy 

charakteristické? Mají strach z volného prostoru a z toho, že něco nebude útulné. 

Mohou přispět ke zlepšení samotní architekti tím, jak tvoří? 

Musí dělat svoji práci dobře, nesmí to vzdávat, což je v české společnosti pro architekta největší výzva. Architekti, developeři i 

všichni ze stavebního průmyslu k tomu přispívají, jak mohou, ale problém je jinde. 

Jestli tomu někdo může pomoci, tak je to celá společnost, která by už konečně měla nechat architekty dělat jejich práci. 

Problém je, že zde rozhodují lidé, kteří mají příliš velké pravomoci, ale minimální zodpovědnost. Ale jak už jsem zmínil, 

profitujeme z jiných věcí. Stejně jako všechny věci mají svůj rub a líc. ■ 

Jan Holna, jednatel kanceláře DAM architekti 

Češi nikdy nebudou mít estetiku na prvním místě. Není to exaktní odvětví, to musíte mít v srdci, v hlavě, musíte to cítit. 
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▶ „Vysvětluji absolutní základy, koncepční věci, principy navrhování prostoru a dispozice, které místnosti se k sobě hodí a 

které se naopak nemají rády, když jsou blízko sebe. Bavíme se o světle, materiálech a barvách, co barvy umí, čeho si všímat na 

světle, ne o svítidlech. Některé z těch zásad jsou tady tisíce let,“ říká o svém kurzu DAM akademie Jan Holna. 

Nepotřebujete architekta každý den, ale potřebujete základy. 

Ing. arch. Jan Holna 

V letech 1990 až 1996 studoval na Fakultě architektury, České vysoké učení technické v Praze. Poté rok působil v 

architektonické kanceláři PAK (Pata a Kordovský), Praha. V roce 1997 začal spolupracovat s DAM architekti (dříve DaM), kde je 

od roku 2006 partnerem a od roku 2014 také jednatelem. Od roku 2015 působí jako člen dozorčí rady Kverulant.org o.p.s. O 

rok později, v roce 2016, se stal také lektorem na ARCHIP (Praha). Autorizovaným členem České komory architektů je od roku 

1999. 

Autor: Text: Jana Chuchvalcová Foto: Daniel Hromada 
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320. Zde hlaste požár II 
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Marek Wollner, moderátor: 

Hasiči sehráli v Hřensku hrdinskou roli. Na požářišti trávili v nesnesitelných podmínkách dny i noci několik týdnů. Jejich vedení 

má ale problém. Antimonopolní úřad už v únoru potvrdil naše předchozí zjištění, že za bývalého generálního ředitele se 

obcházel zákon o veřejných zakázkách. V několika krajích tak dostala lukrativní byznys firma, která nemusela do výběrového 

řízení a jejíž majitel je dobrý známý bývalého ředitele, dnes poslance za hnutí ANO. Natáčel Dalibor Bártek. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Vyčerpaní hasiči si za letní nasazení vysloužili obdiv a poděkování ze všech stran. Souběžně s tím však některá jejich velitelství 

řeší zásadní problém - závažné porušení zákona při nákupech. 

Jan Hamáček /ČSSD/, bývalý ministr vnitra, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Vylučuji, že by současné vedení Hasičského záchranného sboru dělalo něco, co je protizákonné nebo nekalé. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Takto hovořil ještě vloni v červnu někdejší ministr vnitra Jan Hamáček o nejvyšším vedení Hasičského záchranného sboru. 

Reagoval na dotaz, zda mu nevadí, že hasiči pod tehdejším generálním ředitelem Drahoslavem Rybou, dnes poslancem za 

hnutí ANO, obcházeli zákon o veřejných zakázkách. A jedné vybrané firmě tím umožnili ovládnout většinu trhu. 

Jan Hamáček /ČSSD/, bývalý ministr vnitra, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Já znám pana generála Rybu jako velmi slušného člověka. Je to, je to špičkový profesionál a nevěřím tomu, že by on nebo lidé 

pod jeho vedením dělali něco špatně. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Uplynulo několik měsíců a exministrova slova vyvrátil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pravomocně rozhodl, že hasiči 

opakovaně hrubě porušili zákon o zadávání veřejných zakázek. A třem krajským ředitelstvím udělil pokuty v součtu za statisíce 

korun. 

Martin Švanda, mluvčí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 

Došlo k závažnému porušení zákona. Vydali jsme celou řadu rozhodnutí. Uložili jsme čtyři pokuty, jeden zákaz plnění smlouvy. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Všechna rozhodnutí antimonopolního úřadu se týkají smluv na provozování pultů centralizované ochrany. Díky nim hasiči 

vědí, kde hoří, a mohou tak k požáru okamžitě vyjet. Pulty ani přenosové cesty, po nichž signál putuje od hlídaného objektu 

však hasičské sbory nevlastní. Spolupracují proto se soukromými firmami, které by podle zákona měly vybírat ve veřejném 

tendru. 

Martin Švanda, mluvčí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 

Máme zákon o zadávání veřejných zakázek, aby zadavatelé vybírali co nejefektivnější plnění jak z hlediska ceny, tak z hlediska 

kvality. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Hasiči z Prahy, Pardubického kraje a Karlovarska ale veřejné zakázky vůbec nevyhlásili. A v letech 2019 a 2020 rovnou 

podepsali výhradní smlouvy na provozování pultů ochrany s jedinou společností, jihlavskou firmou PATROL group. 

https://app.monitora.cz/article/876956785/ce5bde2c6c14f4b963c3?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NTcsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo4NzY5NTY3ODUsInRpZCI6NTcwNDR9.HQ5C7JHkRM7WRrf3TyD8T76wtpOP24CGdQSKCTYwk_Q
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Jiří Pospíšil, majitel, PATROL group, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Co se týče této problematiky, tak jsme dominantnější než ostatní firmy. To v každém případě. 

Vít Rakušan /STAN/, předseda hnutí, ministr vnitra, vicepremiér: 

Já si myslím, že ten systém nebyl nastaven dobře. A že tady skutečně vzniká nějaké podezření. 

Martin Švanda, mluvčí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 

Zadavatelé mají povinnost u koncesí přesahujících 20 milionů korun provést v koncesním řízení podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek. V tomto případě, přestože ta hodnota koncese byla vyšší, tak to koncesní řízení provedeno nebylo. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Koncesní řízení je forma veřejné soutěže, do které se může přihlásit široký okruh firem. Hasiči s PATROL group však uzavřeli 

smlouvy bez jakékoliv soutěže, přestože jejich celková hodnota je více než desetinásobná, přesahovala sumu 220 milionů 

korun. 

Michal Zahnáš, právník: 

Bohužel to působí dojmem, že se tady primárně vytvořil jaksi penězovod pro soukromou firmu z prostředků, byť soukromých, 

ale jaksi vyplácených na základě zákonné povinnosti. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Postup hasičů byl přitom ve všech zmíněných krajích stejný. Nejprve s PATROL group bez tendru uzavřeli smlouvu na mnoho 

let dopředu a poté vypověděli spolupráci firmám, které provozování pultů ochrany do té doby zajišťovaly. 

Karel Novák, jednatel, AEC Novák, původní operátor Karlovarského kraje: 

Ti hasiči nám nedali vlastně vůbec jako prostor s tím něco udělat, jo? Čili oni v podstatě řekli, hele PATROL to má lepší, bez 

debat, bez diskuse vám dáváme výpověď a prostě hotovo, tečka. 

Mikuláš Melena, majitel, M connestions, původní operátor v Praze, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Ta výpověď jako taková z právního hlediska byla bez udání důvodu. 

Stanislav Navrátil, majitel, OM-KOMPLEX, původní operátor v Pardubickém kraji, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

No, samozřejmě se mi to nelíbí. Ale holt jako s tím já nic neudělám. Když se hasiči rozhodnou ukončit smlouvu, tak ji ukončím. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Následně pak hasiči majitelům a provozovatelům budov sdělili, že pokud chtějí zůstat připojeni, bude od nynějška jejich 

obchodním partnerem právě společnost PATROL group. A to bezvýhradně za podmínek, které si firma bez jakékoliv soutěže 

stanovila. 

Vojtěch Razima, ředitel, Kverulant.org, o.p.s.: 

Jestliže něco nevysoutěžíte, a to něco je třeba 100 milionů korun za rok, za dva, tak ta cena je samozřejmě mnohem větší a 

přenesou se to všechno na ty firmy. Není tady žádná konkurence. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Úřady, školy, nemocnice, firmy, ale i soukromí majitelé budov z Pardubicka, Karlovarska a Prahy se přitom neobvyklému 

upřednostňování společnosti PATROL group ze strany hasičů nemohli bránit. Ze zákona totiž své objekty musí chránit před 

požárem. 

Jakub Brýdl, ředitel, umdasch Story Design, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Ta smlouva tady leží na stole, je trojstranná. Já vyměnit společnost PATROL group nemohu. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Takže musíte podepsat smlouvu s partnerem, kterého jste si sám nezvolil a nemohl nějak ovlivnit jeho volbu? 

Jakub Brýdl, ředitel, umdasch Story Design, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Určitě z naší strany tato možnost nebyla. 

Tomáš Mach, jednatel, YVEX, správce nemovitostí v Praze, Reportéři ČT, 7.6.2021: 
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Existuje jediná firma, která byla vybrána a to je PATROL group. To znamená, že dostali jsme tuto informaci. 

Martin Švanda, mluvčí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 

To plné otevření hospodářské soutěži zcela jistě v tomto případě neproběhlo. I za to jsme ostatně uložili, uložili ty pokuty. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

V Pardubickém kraji získal PATROL group bez soutěže pětiletou smlouvu, která mu zajistila příjmy přes 31 milionů korun. Za 

porušení zákona proto antimonopolní úřad vyměřil tamním hasičům pokutu 56 000 korun. 

Vendula Horáková, mluvčí, HZS Pardubického kraje: 

Písemně, prosím vás, pouze. Bohužel pan ředitel nebude mluvit na televizi, jo? Takže pouze pošlete otázky, my vám na ně 

odpovíme. 

Vendula Horáková, mluvčí, HZS Pardubického kraje, e-mail z 25. března 2022: 

Dále se k problematice nebudeme vyjadřovat. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Smlouva v Karlovarském kraji byla pro PATROL ještě lukrativnější. Hasiči ji s firmou podepsali bez tendru rovnou na osm let a 

soukromé firmě tím zajistili příjmy bezmála 50 milionů korun. 

Martin Švanda, mluvčí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 

Hasičskému záchrannému sboru v Karlovarském kraji jsme uložili pravomocně pokutu ve výši 80 000 korun. 

Martin Kasal, mluvčí, HZS Karlovarského kraje: 

Pan ředitel děkuje za tu možnost, ale nevyužije možnost se k tomu vyjádřit. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Ani písemně mi neodpovíte. 

Martin Kasal, mluvčí, HZS Karlovarského kraje: 

Ne. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

A proč? 

Martin Kasal, mluvčí, HZS Karlovarského kraje: 

Je to rozhodnutí pana ředitele. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

V Praze je objektů připojených na pult ochrany nejvíce, a proto i hodnota smlouvy, kterou hasiči se společností PATROL 

podepsali, byla nejvyšší. Firmě zajišťovala příjmy přes 140 milionů korun. Protože pražští hasiči smlouvu bez tendru 

prosazovali opakovaně, Antimonopolní úřad jim vyměřil hned dvě pokuty, a to v celkové výši 285 000 korun. Smlouvu navíc 

označil za zcela neplatnou. 

Kateřina Suchanská, mluvčí, HZS hl. m. Prahy, e-mail z 11. března 2022: 

Po projednání na vedení sboru musíme Vaši žádost o rozhovor v tuto chvíli zamítnout. 

Vojtěch Razima, ředitel, Kverulant.org, o.p.s.: 

V Praze je to přes 100 milionů korun. Ta škoda je tam značná. To, že Antimonopolní úřad postavil najisto, že ta smlouva 

nebyla v souladu se zákonem a zakázal plnění, to není, jako že jste si, že jste si něco jako málo spletl. To je výrazně kriminální 

čin. My jsme v této věci na to podali trestní oznámení. Stále se to vyšetřuje. Jak to dopadne? Nevíme. 

Pavel Šváb, mluvčí, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: 

Já mohu potvrdit, že se jihomoravští kriminalisté zabývají podnětem, který právě řeší okolnosti uzavírání smluv v souvislosti s 

napojením budov na pulty centralizované ochrany. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 
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Nezákonný postup hasičů umožnil společnosti PATROL group postupně získat dominanci na českém trhu. Kromě Pardubicka, 

Karlovarska a Prahy má firma obdobné exkluzivní smlouvy i na Vysočině a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. S hasiči je 

uzavřela ve všech případech bez veřejné soutěže. 

Michal Zahnáš, právník: 

Hasiči jaksi nejsou tou hlavou ve státě, nad nimi existuje někdo, kdo nad nimi jaksi vykonává tu výkonnou pravomoc. A takový 

subjekt, v našem případě tedy Ministerstvo vnitra, by nepochybně mělo zasáhnout. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Měl by za to někdo nést odpovědnost? 

Vít Rakušan /STAN/, předseda hnutí, ministr vnitra, vicepremiér: 

Tak každopádně ve chvíli, kdy se taková věc prokáže, tak je vždycky na místě vyvodit odpovědnost. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Ty smlouvy přece někdo podepsal. 

Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele, HZS ČR: 

To je, smlouvy někdo podepsal, ale podpis smlouvy je jakési, jakési stvrzení /nesrozumitelné/. Samozřejmě k tomu podpisu 

smlouvy docházíme nějakým procesem a teď je potřeba zanalyzovat, kde v tom procesu byla chyba. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Všechny nezákonně podepsané smlouvy s PATROL group hasiči uzavřeli v době, kdy jim v pozici generálního ředitele velel 

Drahoslav Ryba. Minulý rok v červenci z funkce odešel a v říjnu se pak stal poslancem parlamentu za hnutí ANO. Vy sám 

vnímáte nějakou osobní odpovědnost? 

Drahoslav Ryba /nestr. za ANO/, poslanec, bývalý generální ředitel HZS ČR: 

Nevnímám, protože jsem ty smlouvy neuzavíral, kdybych měl mít osobní odpovědnost za všechno, co kdo dělá na krajích, to 

prostě není možné. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Drahoslav Ryba pochází z Vysočiny, kde v minulosti pracoval 10 let jako krajský ředitel hasičů. Působil tak dlouhé roky ve 

stejném regionu, odkud PATROL group svůj úspěšný byznys s hasiči řídí a s majitelem firmy se osobně zná. 

Jiří Pospíšil, majitel, PATROL group, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Známe se určitě 20 let. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Jste přátelé? 

Jiří Pospíšil, majitel, PATROL group, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Vidíme se tak čtyřikrát za rok. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Tykáte si? 

Jiří Pospíšil, majitel, PATROL group, Reportéři ČT, 7.6.2021: 

Tykáme si, jako si tykám s dalšími lidmi z HZS. 

Drahoslav Ryba /nestr. za ANO/, poslanec, bývalý generální ředitel HZS ČR: 

Jediný, co vy říkáte, že jsem pracoval ve městě, kde působila i tato firma. To se nezlobte. To je podle mě směsný. Nashle. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Vy tam vidíte nějakou souvislost? 

Vojtěch Razima, ředitel, Kverulant.org, o.p.s.: 
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Já jí tam vidím. Já ji tam vidím. Je těžké ji samozřejmě prokázat, ale víte co, jak se tak říká, když něco kváká jako kachna, lítá to 

jako kachna, plave to jako kachna, tak to asi bude kachna. 

Dalibor Bártek, reportér ČT: 

Po odchodu Drahoslava Ryby se nové vedení hasičského sboru rozhodlo do všech 14 krajů nakoupit vlastní pulty ochrany. 

Zároveň oproti nedávné minulosti umožní přenos signálu z chráněných budov na tyto pulty i jiným firmám než jen PATROL 

group. 

Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele, HZS ČR: 

Aby ten zákazník, respektive ten objekt nebo provozovatel objektu tedy musí být připojen pultu centralizované ochrany, aby 

on sám si měl možnost zvolit, prostřednictvím koho a za kolik si tuto službu zajistí. 

Marek Wollner, moderátor: 

Reportéři ČT dnes končí, příště pokračujeme. Díky za pozornost a na viděnou za týden. 
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Kverulant.org: Generálové s.r.o. 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: Pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: Byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-generalove-s-r-o/
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Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zp ívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

5 10 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 
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322. Kverulant.org: Generálové s.r.o. 
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V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: Pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: Byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://pravdive.eu/news/10950/kverulant-org-generalove-s-r-o
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Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zp ívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches , do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; 

kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek státu a zároveň 

zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 38/1994 Sb., o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě své oznamovací 

povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k zákonům č. 219/1999 

Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sloužit jako kompenzace 

příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 
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323. Konec kšeftů hasičských bossů? 
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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. To se mu daří. Antimonopolní úřad na základě jeho podmětů 

již udělil hasičským bossům první pokutu a generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise slíbil, že hasiči do konce roku 2022 

převedou pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. Pokud i vám vadí 

parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem. 

Reklama 

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán, foto: Deník/Racek Attila 

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 protipožárních kontrol a udělováním pokut 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 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. To je hlavní důvod, 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 ze 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 ze 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již 

konečné a nelze se proti němu odvolat. 

https://www.kverulant.org/article/konec-kseftu-hasicskych-bossu-2/
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Smlouva mezi hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ( HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. 

HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém 

přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro 

připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS 

JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran 

poplatky za připojení na PCO. 

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud 

neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá 

zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě 

strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla 

prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13. listopadu 2023. 

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 

v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení. 

Jihomoravští hasiči mu odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního 

ředitele HZS ČR, která má problém s 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. 

Koncesní zákon 

Koncesní zákon 139/2006 Sb. ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení. Hlavní rysy koncesního řízení jsou 

shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným 

zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli 

plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také 

zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění 

užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář 

přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. 

Korupce? 

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen 

prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím 

jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z 

korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na státní zastupitelství. To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, které si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. 

Foto: Pixabay / Nejc Soklič 

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné 

výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, 

že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5 zákona o zadávaní veřejných zakázek činí promlčecí lhůta 5 let. A 

ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad nepodal, promlčení 

bylo opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen zčásti. 

ÚHOS vyšetřuje hasiče v Karlovarském kraji a v kraji Vysočina 

ÚHOS koncem listopadu 2021 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.“ 
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Koncem května 2022 antimonopolní úřad Kverulantovi oznámil, že na základě jeho podmětu začal vyšetřovat i smlouvu mezi 

HZS Kraje Vysočina a společností PATROL group. I tentokrát je důvodem to, že ÚOHS „získal pochybnost o souladu postupu 

zadavatele se zákonem.“ Pikantní na celé záležitosti je, že HZS Kraje Vysočina řídil od roku 2001 do roku 2011 Drahoslav Ryba. 

Pak Ryba ještě povýšil a od prosince 2011 do července 2021 jako generálním ředitel Hasičského záchranného sboru ČR řídil 

všechny hasiče ve republice. V říjnu 2021 pak byl za ANO zvolen poslancem. Je otázkou, kdo Rybovi platil jeho volební 

kampaň. Kverulant pracuje s hypotézou, že podstatná část peněz pocházela od Patrolu. Jiří Pospíšil, jednatel firmy Patrol, 

reportérům ČT v roce 2021 přiznal, že se s generálním ředitelem hasičů Rybou zná už dlouhá léta. 

Drahoslav Ryba v předvolební kampani 2021, zdroj FB Andreje Babiše 

Pokuta hasičům v Pardubickém kraji 

V únoru 2022 dostal Kverulant od ÚHOS obdobný dopis, týkající se HZS v Pardubickém kraji. Tentokrát mu antimonopolní 

úřad sděluje, že na základě dalšího přezkoumání jeho podmětu „získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu 

se zákonem, a proto zahájil správní řízení“ Za čtrnáct dnů na to, dostal HZS V Pardubicích pokutu. Sice dosti malou, jen 56 

tisíc, ale důležitější je vlastní merit rozhodnutí. Antimonopolní úřad konstatoval, že HZS Pardubického kraje porušil zákon, 

když zakázku nevysoutěžil. 

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, v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět obrátil na generální ředitelství HZS s cílem dozvědět se, jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny, že budou uspořádána transparentní výběrová řízení 

na získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ovšem počínání hasičských 

bossů včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Přišel mi mimořádně zajímavý mail. Kterým jsem byl navíc osobně velmi poctěn – zúčastnit se akce Nadace Železná opona, 

konkrétně jménem Debata v podzemí. S tématem 

GORBY 

a mimořádně úctyhodným seznamem vystupujících. S tím, že bych dostal také slovo. 

Pocta obrovská pro obyčejného vlka. Vmáčkvout se, jako no name, mezi takové uznávané kapacity…. 

Nicméně nezbylo než odříci. Termín mi koliduje s příští Trikolorou na Slobodném vysielači. A potom, jak posluchači 

zareeagovali minule na mou výzvu na záchranu finanční situace Vysielača, neexistuje, abych se z vysílání omluvil kvůli ničemu 

jinému než těžké nemoci nebo exitu. Takže se slzu v oku jsem musel odmítnout. Ale zeptal jsem se jednoho z organizátorů, 

pana Ing. Jana Šolty, jestli by on a organizující stáli o zveřejnění pozvánky na Kose na tuto akci. Odpověděl, že ano. Takže 

zejména pro Pražáky nebo ty, co jsou v Praze pracovně a mají možnost přijít, jde pozvánka na sklo Kosy. Tým referujících je 

skutečně exkluzivní a úžasný. 

Ještě jedno a veřejně organizátorům děkuji za pozvání. Velmi si jej vážím. A doufám, že se akce vydaří! 

Líbí se mi to: 

Líbí Načítání… 

Související 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky Gorby, pozvánka. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené 

záložky. 

Prev Ďalšia potrava pre delá. Ukrajina zaviedla zákaz opustiť krajinu pre ženy podliehajúce mobilizácii Next Kverulant.org: 

Generálové s.r.o. 

Hľadať: 

Autor: proxy 

https://oral.sk/pozvanka-vzpominani-na-gorbyho/
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Kverulant.org: Generálové s.r.o. 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: Pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: Byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. 

Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý 

donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. A Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do 

zálohy zaměstná a dobře je zaplatí. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel 

Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zp ívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

https://oral.sk/kverulant-org-generalove-s-r-o/
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lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. 

Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Prev Pozvánka – vzpomínání na Gorbyho Next Rusko sankcionuje Bena Stillera a Seana Penna na nové černé listině 25 

Američanů 

Hľadať: 

Autor: proxy 
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Rusko v pondělí oznámilo, že zařadilo americké herce na černou listinu kvůli jejich aktivitám na podporu ukrajinské vlády, a to 

i jako odvetu za nedávné protikremelské sankce USA. (Foto: Flickr) 

Na aktualizovaném seznamu je celkem 25 občanů USA, včetně senátorů a analytiků z think-tanků. 

Na seznamu osob, které mají nyní „trvale zakázán vstup do Ruska “ – podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí – jsou i 

Ben Stiller a Sean Penn, kteří se v červnu setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským. 

V prohlášení ministerstva zahraničí se uvádí, že nová akce je reakcí na „stále se rozšiřující“ americké sankce „proti ruským 

občanům“. V tuto chvíli má podle odhadů zákaz vstupu do Ruska více než tisíc amerických občanů. 

„Jako opatření v reakci na stále se rozšiřující osobní sankce vůči ruským občanům ze strany administrativy (prezidenta USA) 

Joea Bidena byl uvalen trvalý zákaz vstupu do Ruské federace na další skupinu členů amerického Kongresu, vysoce 

postavených úředníků, členů podnikatelské a expertní komunity a kulturních osobností (25 osob),“ uvádí se v prohlášení. 

„Nepřátelské kroky amerických úřadů, které nadále sledují rusofobní kurz, ničí dvoustranné vazby a stupňují konfrontaci mezi 

Ruskem a Spojenými státy, budou i nadále rozhodně odmítány,“ uvedlo ministerstvo. 

Sean Penn: Pokud Akademie nenechá Zelenského promluvit, roztavím své Oscary 

Koncem června Stiller odcestoval na Ukrajinu, aby se setkal se Zelenským, a prohlásil, že prezident je „můj hrdina“: 

„Je to pro mě velká čest… jste můj hrdina!“ řekl Stiller, velvyslanec dobré vůle OSN, který se s ukrajinským vůdcem setkal na 

Světový den uprchlíků. 

„To, co jste udělal, způsob, jakým jste zmobilizoval zemi, svět, to je opravdu inspirující,“ řekl 56letý americký komik s odkazem 

na Zelenského nesčetné projevy před publikem po celém světě, kterými mobilizoval na podporu své bojující země. 

Zelenského kancelář zveřejnila video ze setkání s hollywoodskou hvězdou… 

Pokud jde o Seana Penna, ten byl v okamžiku ruské invaze 24. února skutečně na Ukrajině, kde pracoval na dokumentárním 

filmu. 

Ukrajina následně udělila Stillerovi i Pennovi nejvyšší státní vyznamenání „za podporu, prosazování svobody a nezávislosti 

Ukrajiny“ – v čemž pokračovali ve veřejných prohlášeních i na sociálních sítích. 

Zdroj: france24.com 

Článek Rusko sankcionuje Bena Stillera a Seana Penna na nové černé listině 25 Američanů se nejdříve objevil na AC24.cz. 

Prev Kverulant.org: Generálové s.r.o. Next Nejen v muslimové Evropě, ale také muslimové v Číně bodají do lidí injekční 

stříkačky (VIDEA) 

Hľadať: 

Autor: proxy 

https://oral.sk/rusko-sankcionuje-bena-stillera-a-seana-penna-na-nove-cerne-listine-25-americanu/
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil předchozí zjištění pořadu Reportéři ČT , že za působení bývalého 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby se obcházel zákon o veřejných zakázkách, a uložil 

pokuty. V několika krajích totiž dostala firma Patrol Group, která nemusela do výběrového řízení, lukrativní byznys. Její majitel 

je zároveň přítelem Drahoslava Ryby, který je nyní poslancem za hnutí ANO. Tématu se věnoval redaktor Dalibor Bártek . 

Reportéři ČT: Zde hlaste požár II 

Některá velitelství hasičů řeší závažné porušení pravidel zákona při nákupech. Hasiči pod někdejším generálním ředitelem 

Drahoslavem Rybou, nynějším poslancem za hnutí ANO, měli obcházet zákon o veřejných zakázkách a jedné vybrané firmě 

tím umožnili ovládnout většinu trhu. 

Ještě loni v červnu to ale tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odmítal. „Znám pana generála Rybu jako velmi slušného 

člověka. Je to špičkový profesionál a nevěřím tomu, že by on nebo lidé pod jeho vedením udělali něco špatně,“ nechal se 

tehdy slyšet. 

Po několika měsících ale exministrova slova vyvrátil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pravomocně rozhodl, že hasiči 

opakovaně hrubě porušili zákon o zadávání veřejných zakázek, a třem krajským ředitelstvím udělil pokuty v součtu za statisíce 

korun. „Došlo k závažnému porušení zákona. Vydali jsme celou řadu rozhodnutí – uložili jsme čtyři pokuty a jeden zákaz 

plnění smlouvy,“ upřesnil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. 

Všechna rozhodnutí úřadu se týkají smluv na provozování pultů centralizované ochrany. Díky nim hasiči vědí, kde hoří, a 

mohou tak k požáru okamžitě vyjet. Pulty ani přenosové cesty, po nichž signál putuje od hlídaného objektu, však hasičské 

sbory nevlastní. Spolupracují proto se soukromými firmami, které by podle zákona měli vybírat ve veřejném tendru. 

Nevyhlášené zakázky za 220 milionů 

Hasiči z Prahy, Pardubického a Karlovarského kraje ale veřejné zakázky nevyhlásili. V letech 2019 a 2020 rovnou podepsali 

výhradní smlouvy na provozování pultů ochrany s jedinou společností – jihlavskou firmou Patrol Group. 

Pochybení tehdejšího vedení připouští i současný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Já si myslím, že systém nebyl nastaven 

dobře, že skutečně vzniká nějaké podezření,“ uvedl pro ČT. 

Podle mluvčího antimonopolního úřadu nedošlo k povinnému provedení koncesního řízení, což je forma veřejné soutěže, do 

které se může přihlásit široký okruh firem. Hasiči s Patrol Group však uzavřeli smlouvy bez jakékoliv soutěže, přestože jejich 

celková hodnota přesahovala sumu 220 milionů korun. „Zadavatelé mají povinnost u koncesí přesahujících dvacet milionů 

korun provést koncesní řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A v tomto případě, přestože ta hodnota koncese 

byla vyšší, nebylo koncesní řízení provedeno,“ sdělil mluvčí Švanda. 

Pochybení ve třech krajích 

Podle právníka Michala Zahnáše podobné jednání vyvolává podezření. „Působí to dojmem, že se vytvořil penězovod pro 

soukromou firmu z prostředků byť soukromých, ale vyplácených na základě zákonné povinnosti,“ míní. 

Postup hasičů byl přitom ve všech třech zmíněných krajích stejný. Nejprve s Patrol Group bez tendru uzavřeli smlouvu na 

mnoho let dopředu a poté vypověděli spolupráci firmám, které provozování pultů ochrany do té doby zajišťovaly. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3527400-reporteri-ct-antimonopolni-urad-pokutoval-hasice-bez-tendru-uzavirali-smlouvy-za
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3527400-reporteri-ct-antimonopolni-urad-pokutoval-hasice-bez-tendru-uzavirali-smlouvy-za
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Následně pak hasiči majitelům a provozovatelům budov sdělili, že pokud chtějí zůstat připojení, stane se od té doby jejich 

obchodním partnerem právě společnost Patrol Group. A to bezvýhradně za podmínek, které si firma bez jakékoliv soutěže 

stanovila. 

Úřady, školy, nemocnice, firmy, ale i soukromí majitelé budov z Pardubicka, Karlovarska a Prahy se přitom neobvyklému 

upřednostňování společnosti Patrol Group ze strany hasičů nemohli bránit. Ze zákona totiž své objekty musí chránit před 

požárem. Musí proto podepsat smlouvu s partnerem, u kterého nemohou ovlivnit jeho volbu. 

Pokuty od antimonopolního úřadu 

V Pardubickém kraji získal Patrol Group bez soutěže pětiletou smlouvu, která mu zajistila příjmy přes jednatřicet milionů 

korun. Za porušení zákona proto antimonopolní úřad vyměřil tamním hasičům pokutu 56 tisíc. Zástupci vedení tamních hasičů 

ale na další dotazy ČT odmítli odpovědět. 

Smlouva v Karlovarském kraji byla pro Patrol Group ještě lukrativnější. Hasiči ji s firmou podepsali bez tendru rovnou na osm 

let a soukromé firmě tím zajistili příjmy ve výši bezmála padesáti milionů korun. „Hasičskému záchrannému sboru v 

Karlovarském kraji jsme uložili pravomocně pokutu ve výši osmdesáti tisíc korun,“ objasnil mluvčí kontrolního úřadu Švanda. 

V Praze je objektů připojených na pult ochrany nejvíce, a proto byla nejvyšší i hodnota smlouvy, kterou hasiči se společností 

Patrol Group podepsali. Firmě zajišťovala příjmy přes 140 milionů korun. Protože pražští hasiči smlouvu bez tendru 

prosazovali opakovaně, antimonopolní úřad jim vyměřil hned dvě pokuty, a to v celkové výši 285 tisíc korun. Smlouvu navíc 

označil za zcela neplatnou. 

Trestní oznámení 

Společnost Kverulant.org podala kvůli údajnému porušení zákona trestní oznámení. „To, že se antimonopolní úřad postavil 

najisto, že smlouva nebyla v souladu se zákonem, a zakázal její plnění, neznamená, že si někdo něco trochu spletl. Je to 

výrazně kriminální čin,“ myslí si předseda spolku Vojtěch Razima. 

Vyšetřování okolností ohledně uzavírání smluv v souvislosti s napojením budov na pulty centralizované ochrany později 

potvrdil mluvčí krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb. 

Nezákonný postup hasičů umožnil společnosti Patrol Group postupně získat dominanci na českém trhu. Kromě Pardubicka, 

Karlovarska a Prahy má firma obdobné exkluzivní smlouvy i na Vysočině a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. S hasiči je 

uzavřela ve všech případech bez veřejné soutěže. 

Podle právníka Zahnáše by mělo zasáhnout ministerstvo vnitra. Reagoval rovněž současný šéf resortu Rakušan, podle kterého 

„je vždy na místě vyvodit zodpovědnost“ v momentě, kdy se okolnosti kauzy prokážou. 

Ryba: Zodpovědnost za pochybení nevnímám 

Náměstek generálního ředitele pražských hasičů Petr Ošlejšek si ale myslí, že v současnosti je třeba nejdřív analyzovat, kde 

přesně nastala během zadávání zakázek chyba. „Smlouvy někdo podepsal, ale jejich podpis je určitě stvrzení vůle. Samozřejmě 

ale k tomu podpisu smlouvy docházíme nějakým procesem,“ dodal. 

Všechny nezákonně podepsané smlouvy s Patrol Group hasiči uzavřeli v době, kdy jim v pozici generálního ředitele velel 

Drahoslav Ryba. Minulý rok v červenci z funkce odešel a v říjnu se pak stal poslancem za hnutí ANO. „Kdybych měl mít osobní 

odpovědnost za všechno, co kdo dělá na krajích… To prostě není možné,“ odmítl na dotaz ČT případnou zodpovědnost za 

pochybení. 

Ryba pochází z Vysočiny, kde v minulosti pracoval deset let jako krajský ředitel hasičů. Působil tak dlouhé roky ve stejném 

regionu, odkud Patrol Group svůj úspěšný byznys s hasiči řídí. A s majitelem firmy Jiřím Pospíšilem se osobně zná. Skutečnost, 

že se podle svých slov pravidelně scházejí a tykají si, podle obou ale v kauze nehraje roli. 

Po odchodu Drahoslava Ryby se nové vedení hasičského sboru rozhodlo do všech čtrnácti krajů nakoupit vlastní pulty 

ochrany. Zároveň oproti nedávné minulosti umožní přenos signálu z chráněných budov na tyto pulty i jiným firmám než jen 

Patrol Group. 

Autor: jko 
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Pravidelná zkouška sirén vám především má připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta za to, že bojuje proti 

věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500. K darování můžete použít i 

tuto zabezpečenou darovací bránu. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu, jakkoliv malým, za to však 

pravidelným, měsíčním příspěvkem v jeho boji. 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. A dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Kverulant odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní oznámení 

Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně vypsal 

Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra Díky Kverulantovi dostal prodejce 

fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné 

správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě Zatýkání v kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 

proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi I díky našim odhalením konečně skončil kardinál Duka Kverulant se významně 

zasloužil, aby stát poskytoval normy zdarma Úspěšně se zasazujeme o to, aby skončily kšefty hasičských bossů 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1275 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren-2/
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07 Zář 2022 Rozhovory 

Rozhovor se sociologem a bývalým poslancem Janem Klánem 

Pane magistře, vedle komunálních témat se věnujete také tématům bezpečnostním. Jedním z nich je korupce a podle 

společnosti Kverulant je formou korupce také neregulovaný lobbing. Nedávno Český rozhlas dal prostor majiteli firmy 

Generals, s. r. o., který u nás zastupuje zájmy amerického vojenskoprůmyslového komplexu. Co tomu říkáte? 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 2 písm. a) říká: » Hlavními úkoly veřejné 

služby v oblasti rozhlasového vysílání je zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a 

všestranných informací pro svobodné vytváření názorů«. Neměl by tedy stavět na názorech lobbistů, jako tomu bylo v případě 

inženýra Šedivého, armádního generála v důchodu. Je logické, že bude hájit zájmy amerického vojenskoprůmyslového 

komplexu, když s ním byl a stále je spojen. Neobstojí ani argument, že je jakýmsi neformálním mluvčím zájmů armády. Český 

právní řád hovoří jasně, že civilní kontrolu nad armádou má ministr obrany a vláda a nad nimi stojí zvolení zástupci lidu. 

Šedivého nikdo nezvolil, je to podnikatel s politickým vlivem. S ohledem na jeho propojení s líhní talentů občanských 

demokratů CEVRO je jasné, že nikdo z ministerstva obrany nebude proti těmto praktikám protestovat. 

Ale generál Šedivý je také občanem České republiky… 

Ano, to je pan Redl ze Zlína také. Lobbisté přece nikdy neusilovali o podporu zájmů veřejné moci, ale vždy jen o zájmy svoje. 

Ani jako důchodce není generál Šedivý žádný aktivista snažící se o zlepšení demokracie v České republice. Proč by mu tedy 

veřejnoprávní media měla dávat prostor? Vždy jsem se domníval, že veřejnoprávní Česká televize, Český rozhlas a Česká 

tisková kancelář jsou tady proto, aby hájily zájmy občanů a zájmy státu. To není případ nákupu předražených vrtulníků. 

Nemohou přece vystupovat jako mluvčí vojenskoprůmyslového komplexu, který od 50. let stál za utrpením milionů lidí po 

celém světě. 

Takže lobbing je formou korupce? 

Ano je, poškozuje volnou soutěž. Nevyhraje nejlepší, ale někdo doporučený z lobby. Paradoxně zástupci stran prosazujících 

volný trh jsou u nás největšími zastánci lobbingu. »Nakupujte americké« je teze ODS, TOP 09 i lidovců. – Národní hrdost se 

zlomenými zády. Je žádoucí, aby lobbing byl u nás přísně regulován a aby bylo veřejnosti jasné, kdo je kdo. Přece i Petr Pavel 

není žádný hodný strýček. 

Další armádní generál ve výslužbě… 

A víte, co je zvláštní, je to pohrobek Šedivého. Jedním ze znaků existence systémové korupce jsou tzv. paralelní centra moci, 

místa, instituce, kde se rozhodují věci, které příslušejí úplně někomu jinému. Možná si ještě někdo vzpomene na Nečasovu 

vládu, kdy se s hlasy v Poslanecké sněmovně obchodovalo za trafiky. Přestože vojáci nemohou mít odbory a otázky výstavby 

ozbrojených sil včetně otázek personálních patří do pravomocí vlády, tak Jiří Šedivý zřídil jako náčelník generálního štábu 

jmenovaný prezidentem V. Havlem tzv. generálskou radu a Petr Pavel ji asi na doporučení svého předchůdce Šedivého 

obnovil. Nikde a nikdy tato instituce rozhodující o takových věcech, jako je vyslání vyšších důstojníků do zahraničních škol a o 

návrzích na jmenování generálů, nenašla oporu v zákoně ani rozkazu ministra. Systémová korupce je tedy v našich 

ozbrojených silách realitou. Je otázkou, o čem vlastně volení zástupci lidu v případě našich ozbrojených sil rozhodují. Příklad s 

vrtulníky prolobbovanými majitelem s. r. o. je toho názorným příkladem. 

Je otázka, jestli vůbec chtějí rozhodovat. 

Ale jistě že chtějí. To je třeba patrné v případě Víta Rakušana, který stojí v čele strany s asi 2000 členy. Ten si prosadil dalšího 

muže z Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově, Petra Mlejnka, do čela Úřadu pro zahraniční informace a styky. 

Nemohl se ale seznamovat s informacemi, které k ředitelům rozvědek asi běžně chodí pod označením Přísně tajné. Když 

http://www.nasepravda.cz/rozhovory/lobbing-je-formou-korupce/
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vedoucí kanceláře prezidenta Zemana musel na jednom summitu NATO zůstat za dveřmi pro absenci certifikátu pro 

seznamování se s utajovanými informacemi vydaným Národním bezpečnostním úřadem, všichni to viděli jako problém. Tady 

je to ale v pohodě. Copak nebylo dost lidí uvnitř zpravodajských služeb, kteří patřičnou prověrku měli? Co dělají parlamentní 

orgány pro dohled na těmito službami? 

Petr Mlejnek ale nakonec rezignoval… 

Jeho odstoupení bylo pod tlakem médií a přišlo v okamžiku, kdy byl z vazby propuštěn obviněný Hluboček, a bylo jasné, že 

může médiím přinést jiný pohled na příběh kauzy Dozimetr, než nabízel ministr vnitra Rakušan s prvním ministrem vlády 

Fialou. Odchodem z funkce se Mlejnkovo prověřování na Přísně tajné zastavuje. Ovšem skutečnost zveřejněná novinkami.cz v 

souvislosti s kauzou Techniserv a bývalým poslancem ODS Hrabatou, také absolventem Vysoké vojenské školy pozemního 

vojska, je ve vztahu k prověrkám varující. Podle soudního spisu se Petr Mlejnek jako jednatel firmy Techniserv měl podílet na 

něčem, co se dá nazvat jako manipulace s veřejnou zakázkou. Odsouzen nebyl, ale děsí mě, že toto jednání není NBÚ 

hodnoceno jako rizikové, a lze tedy mít prověrku na tajné. 

Trochu to připomíná případ Stanislava Grosse. 

Ano, ten chtěl vyvrátit pochybnosti o financování svého bytu tím, že se nechá prověřit Národním bezpečnostním úřadem. 

Když se k zarchivovanému soudnímu spisu dostal novinář z novinek.cz, musela se k němu přece dostat i BISka. Bylo by 

zajímavé vědět, jestli na tohle riziko upozornila ministra vnitra Rakušana. Jak všichni totiž vědí, BIS ve svých výročních zprávách 

poskytuje statistiku svých zjištění a jejich adresování odpovědným osobám. Jestliže díky novinářům Respektu všichni třeba 

vědí, co mělo být adresováno prezidentu republiky, mohli by pánové Kundra a Spurný zjistit, jestli byl předseda STAN Rakušan 

varován před člověkem, který k rozvědce přišel vlastně z ulice. 

Takže ředitelem našich zpravodajských služeb může být každý, kdo přijde z ulice? 

To jistě ne, ale také nelze zapomínat na příběh dalších dvou absolventů Vojenské vysoké školy pozemního vojska, O. Páleníka 

a M. Kovandy, jejichž profesionalita je přivedla před soud za zneužití Vojenského zpravodajství. Shodou okolností také byli 

jako Petr Pavel veliteli 601. skupiny speciálních operací v Prostějově. Snaha posloužit soukromým zájmům lidí z ODS byla nad 

jejich přísahu věrnosti České republice. 

To skoro vypadá, že ti, kteří jsou prohlášeni za elitu, vlastně elitou nejsou. 

Máte pravdu, ale to už je výsledek našeho vývoje v posledních více než 30 letech. Vítěz bere vše. V případě Úřadu pro 

zahraniční styky a informace si však kladu otázku, jakou roli měl Petr Mlejnek sehrát pro STAN. Ví se, že dosazení svého 

agenta vždy sleduje nějaký účel. Vzpomeňme na příběh podobný papežskému rozdvojení a roztrojení, které ve středověku 

vedlo k husitství. Jde o jmenování policejních prezidentů ve vládě vedené ODS, s jehož zákulisí se lze seznámit v knize Roberta 

Šlachty Třicet let pod přísahou. 

To je zajímavé, tady nepovstali husité, ale Robert Šlachta vstoupil do politiky… 

A odčerpal hlasy levici a pomohl stranám současného pětipsa dostat se k moci. Jenže ODS se vždy snažila obcházet zákony, 

pokud jde o to, dostat do systému její agendy. Tím se dostáváme k poslednímu absolventu Vojenské vysoké školy pozemního 

vojska Karlovi Řehkovi. 

Další bývalý velitel 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, že? 

Ano, na tom by nebylo nic divného. Divný a vlastně stejný byl způsob, jak byl ustaven do funkce. Podobně jako zákon 

upravující služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů i zákon o vojácích z povolání upravuje nominační procedury. 

Karel Řehka přišel podobně jako Petr Mlejnek z ulice. Protestně odešel ze služebního poměru, aby se o něj někdo postaral, 

když z něj udělali ředitele kybernetického úřadu, a náhle se vrátil. Poměry, které kritizoval a byly mu nesnesitelné u předešlého 

vedení ministerstva obrany se radikálně změnily s nástupem ODS. Piráti chtěli hlasovat o Mlejnkovi, ale proč jim nevadil 

Řehka? 

To je zvláštní… 

Ano, je to zvláštní, protože podle zákona chtěl postupovat vrchní velitel ozbrojených sil, který z kandidátů připadajících v 

úvahu měl jasno, ale náčelníkem Generálního štábu se nakonec stal Karel Řehka. Nepochybuji, že dál bude pokračovat v 

tradici generálských rad. Jestli ale platí ty morální zásady, které prezentoval na veřejnosti např. vůči poslanci ČSSD Luboši 

Zaorálkovi, už jako řadový brigádní generál měl by také rezignovat. A možná by Piráti měli odejít z pětipsí koalice, protože je 

jasné, že tato vláda není ani vládou, která by se u nás snažila zlepšovat fungování demokracie, ani vládou, který by sledovala 

zájmy většinového voliče. 

(za) 
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Kverulant už roky protestuje proti zavření Pražského hradu. Nyní chystá demonstraci přímo do jeho areálu, a to na náměstí U 

svatého Jiří. Jde o náměstí za Katedrálou svatého Víta. Demonstrace se uskuteční v den výročí vzniku republiky 28. října 2022 

od 14:00. Na konání akce bude třeba předem upozornit zejména její potenciální účastníky. Bude se tak dít prostřednictvím 

webu kverulant.org a sociálních sítí FB, TW a LinkedIn. Klíčová bude obrazová upoutávka či jakýsi plakát. Proto Kverulant 

vyhlašuje grafickou soutěž na tuto upoutávku na demonstraci proti zavření Pražského hradu. Podrobnosti o soutěži naleznete 

na specializovaném serveru TOPDESIGNER.cz. 

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, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný 

bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Zeman na Hradě sice již brzo skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem. Pokud si i vy 

myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti, a nikoliv arogantním prezidentům podpořte Kverulantův boj za otevření 

alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-vyhlasuje-grafickou-soutez/
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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. To se mu daří. Policie vyšetřuje jeho trestní oznámení, 

antimonopolní úřad na základě jeho podmětů již udělil hasičským bossům tři pokuty a generální ředitel hasičů Kverulantovi v 

dopise slíbil, že hasiči do konce roku 2022 převedou pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní 

technické podmínky. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných „mokrých“ hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň 

malým darem. 

Drahoslav Ryba / Reportéři ČT 5. září 2022 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě Kverulantových podání pravomocně rozhodl, že hasiči opakovaně hrubě 

porušili zákon o zadávání veřejných zakázek, a třem krajským ředitelstvím udělil pokuty v součtu za statisíce korun. 

Všechna rozhodnutí úřadu se týkají smluv na provozování pultů centralizované ochrany. Díky nim hasiči vědí, kde hoří, a 

mohou tak k požáru okamžitě vyjet. Pulty ani přenosové cesty, po nichž signál putuje od hlídaného objektu, však hasičské 

sbory nevlastní. Spolupracují proto se soukromými firmami, které by podle zákona měli vybírat ve veřejném tendru. 

Nevyhlášené zakázky za 220 milionů 

Hasiči z Prahy, Pardubického a Karlovarského kraje ale veřejné zakázky nevyhlásili. V letech 2019 a 2020 rovnou podepsali 

výhradní smlouvy na provozování pultů ochrany s jedinou společností – jihlavskou firmou Patrol Group. 

Podle mluvčího antimonopolního úřadu nedošlo k povinnému provedení koncesního řízení, což je forma veřejné soutěže, do 

které se může přihlásit široký okruh firem. Hasiči s Patrol Group však uzavřeli smlouvy bez jakékoliv soutěže, přestože jejich 

celková hodnota přesahovala sumu 220 milionů korun. „Zadavatelé mají povinnost u koncesí přesahujících dvacet milionů 

korun provést koncesní řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A v tomto případě, přestože ta hodnota koncese 

byla vyšší, nebylo koncesní řízení provedeno,“ sdělil mluvčí Švanda. 

Pochybení ve třech krajích 

Postup hasičů byl ve všech třech zmíněných krajích stejný. Nejprve s Patrol Group bez tendru uzavřeli smlouvu na mnoho let 

dopředu a poté vypověděli spolupráci firmám, které provozování pultů ochrany do té doby zajišťovaly. 

Následně pak hasiči majitelům a provozovatelům budov sdělili, že pokud chtějí zůstat připojení, stane se od té doby jejich 

obchodním partnerem právě společnost Patrol Group. A to bezvýhradně za podmínek, které si firma bez jakékoliv soutěže 

stanovila. 

Úřady, školy, nemocnice, firmy, ale i soukromí majitelé budov z Pardubicka, Karlovarska a Prahy se přitom neobvyklému 

upřednostňování společnosti Patrol Group ze strany hasičů nemohli bránit. Ze zákona totiž své objekty musí chránit před 

požárem. Musí proto podepsat smlouvu s partnerem, u kterého nemohou ovlivnit jeho volbu. 

Pokuty od antimonopolního úřadu 

V Pardubickém kraji získal Patrol Group bez soutěže pětiletou smlouvu, která mu zajistila příjmy přes jednatřicet milionů 

korun. Za porušení zákona proto antimonopolní úřad vyměřil tamním hasičům pokutu 56 tisíc. 

Smlouva v Karlovarském kraji byla pro Patrol Group ještě lukrativnější. Hasiči ji s firmou podepsali bez tendru rovnou na osm 

let a soukromé firmě tím zajistili příjmy ve výši bezmála padesáti milionů korun. 

https://www.kverulant.org/article/reportaz-ksefty-hasicskych-bossu/
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V Praze je objektů připojených na pult ochrany nejvíce, a proto byla nejvyšší i hodnota smlouvy, kterou hasiči se společností 

Patrol Group podepsali. Firmě zajišťovala příjmy přes 140 milionů korun. Protože pražští hasiči smlouvu bez tendru 

prosazovali opakovaně, antimonopolní úřad jim vyměřil hned dvě pokuty, a to v celkové výši 285 tisíc korun. Smlouvu navíc 

označil za zcela neplatnou. 

Trestní oznámení 

Kverulant.org podal kvůli porušení zákona trestní oznámení. To, že se antimonopolní úřad postavil najisto, že smlouva nebyla 

v souladu se zákonem, a zakázal její plnění, neznamená, že si někdo něco trochu spletl. Je to výrazně kriminální čin. 

Nezákonný postup hasičů umožnil společnosti Patrol Group postupně získat dominanci na českém trhu. Kromě Pardubicka, 

Karlovarska a Prahy má firma obdobné exkluzivní smlouvy i na Vysočině a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. S hasiči je 

uzavřela ve všech případech bez veřejné soutěže. 

Ryba: Zodpovědnost za pochybení nevnímám 

Všechny nezákonně podepsané smlouvy s Patrol Group hasiči uzavřeli v době, kdy jim v pozici generálního ředitele velel 

Drahoslav Ryba. Minulý rok v červenci z funkce odešel a v říjnu se pak stal poslancem za hnutí ANO. „Kdybych měl mít osobní 

odpovědnost za všechno, co kdo dělá na krajích… To prostě není možné,“ odmítl na dotaz případnou zodpovědnost za 

pochybení. 

Ryba pochází z Vysočiny, kde v minulosti pracoval deset let jako krajský ředitel hasičů. Působil tak dlouhé roky ve stejném 

regionu, odkud Patrol Group svůj úspěšný byznys s hasiči řídí. A s majitelem firmy Jiřím Pospíšilem se osobně zná. Skutečnost, 

že se podle svých slov pravidelně scházejí a tykají si, podle obou ale v kauze nehraje roli. 

Pracovní skupina generálního ředitele hasičů 

Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že generálmajor Vladimír Vlček, 

nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem 

zabývala. 

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v 

Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v 

oboru dobrou pověst. 

Vlastní pulty a připojení pro všechny 

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět obrátil na generální ředitelství HZS s cílem dozvědět se, jaké řešení pracovní skupina 

doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické 

podmínky. 

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy budou konečně vypovězeny, že budou uspořádána transparentní výběrová řízení 

na získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihnou do konce roku 2022, ovšem počínání hasičských 

bossů včetně generálmajora Vlčka bude bedlivě sledovat. 

Prosba o podporu 

Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant zjistil, že čerpací stanice MEDOS na pražských Vinohradech nejspíš prodávala špatnou naftu. Palivo bylo plné bublin. 

Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a žádá prošetření svých zjištění. Kverulant se kvalitou 

nafty a benzínu zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Oceňte Kverulantovu práci alespoň malým darem. 

Reklama 

V sobotu 3. září 2022 se při tankování na MEDOSu objevilo v průhledovém okénku enormní množství bublin v čerpaném 

palivu. Navíc průhledové okénko nebylo zaplněno palivem celé, ale pouze asi z poloviny. Nad hladinou paliva pak bylo 

neobvyklé množství pěny. Dle Kverulanta je evidentní, že předmětné palivo bylo prodáváno nevyhovujícím způsobem nebo 

šlo o palivo nevyhovující normám. Proto se obrátil se svými zjištěními na Českou obchodní inspekci. Ta již stihla odebrat 

vzorky a nyní se čeká výsledek jejich zkoumání. 

Kverulant se kvalitou nafty a benzínu zabývá již řadu let. Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo 

pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem 

motorů a serverem D-FENS a je pravidelně aktualizován. 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 o pokutách. 

Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete 

dostávat do mailu i vy, napište si o něj. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S 

Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta jakkoliv malým zato 

však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/spatna-nafta-na-benzince-medos-vinohrady/
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Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 

GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude 

účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK 

13.09. 2022 

Neomezený lobbing Generálů s.r.o. 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové, kteří navíc pobírají od státu každý měsíc velmi štědrý výsluhový příspěvek. Kverulant.org vyzval 

vládu, aby tento stav změnila. Pokud si i vy myslíte, že lobbing má podléhat přísné regulaci, podpořte Kverulantovo úsilí o 

transparentnost alespoň symbolickým darem. 

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 

GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude 

účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Pandur, foto Adam Hauner 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i 

plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

https://www.kverulant.org/article/neomezeny-lobbing-generalu-s-r-o/


  

Přehled zpráv  839 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://www.kupnisila.cz/vysluhy-vysluhovy-prispevek-penze/ 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Prosba o podporu 

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Pomozte ná m zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato 

však pravidelným měsíčním příspěvkem. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami 

korupčníků. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Před čtrnácti dny uveřejnil Kverulant.org zprávu o tom, že slibovat na nelegálním billboardu „konec nepořádku v ulicích“ 

vyžaduje opravdu velkou dávku neomalenosti. Politikem z billboardu je Ondřej Prokop (ANO). Ten slíbil, že nelegální reklamu 

nechá odstranit. To však neudělal a nelegální billboard je na mostě dál. Pokud si i vy ošklivíte nelegální vizuální smog a 

věrolomné politiky, podpořte Kverulanta v jeho zápase proti nim. 

volební billboard Ondřeje Prokopa, Chodov, foto Kverulant.org 

Smlouva na reklamu na mostech ve správě TSK Praha byla uzavřena již v roce 1992, tedy před třiceti lety. Je velmi poplatná 

devadesátkám. Bylo jí možno vypovědět pouze jednou za deset let. A přesně to se stalo. Na základě rozhodnutí Rady hlavního 

města Prahy tak byla vypovězena na podzim loňského roku s tím, že skončí letos v březnu. Reklamní společnost Czech 

Outdoor ze skupiny BigBoard, ale výpověď neakceptovala a reklamy neodstranila. A politik na billboardu, Ing. Ondřej Prokop, 

jako současný zastupitel hl. m. Prahy, tohle všechno nejspíš věděl, nebo by určitě vědět měl. 

Prokop ještě v den uveřejnění Kverulantovy zprávy uvedl: „Outdoor reklamu zajišťuje agentura, která má odpovědnost za to 

vybrat plochy, které jsou legální. Nechám to prověřit a pokud půjde o nelegální reklamu, samozřejmě ji odstraníme.“ Nic z 

toho zřejmě ani po čtrnácti dnech neudělal a nelegální billboard je na mostě dál. 

Kverulant.org je známý bojovník proti billboardům. Před lety prosadil zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy. 

Nyní svoji pozornost přesunul do Prahy. Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých 

je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a 

několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď 

všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s 

JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově 

pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně 

odstranit velké množství billboardů a současná pražská koalice to už evidentně nestihne. A pokud v Praze zvítězí politici, 

kterým nevadí inzerovat na nelegálních billboardech, tak to nejspíš nestihnou ani oni. Přesto bude Kverulant ve svém boji 

pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/za-prokopa-asi-lip-nebude-2/
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Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. Pomozte Kverulantovi 

uhradit náklady na důslednou kontrolu politiků alespoň malým darem. 

Poslanecká sněmovna v roce 2022, foto Petr Topič 

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat 

nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné 

právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých 

platů. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

https://www.kverulant.org/article/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
https://www.kverulant.org/article/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
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Zde je výsledek: 

Poslanecké náhrady 2022 

Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář. 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Poslanecké platy 2022 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Prosba o podporu 

Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009. Pomozte mu v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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prima, ale nic se nemá přehánět 

v dnešní době přežitek 

PENÍZE JSOU AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ 

Čtvrtek, 15 září 2022 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech je načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Takže: každý současný 

poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc korun. Vedle 

platu 115 tisíc hrubého, dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec, dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. 

Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Poslanecké platy 

Jejich výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že 

platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V současné době je platová základna stanovena vyhláškou. 

Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak 

násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na který má nárok každý poslanec činí 1,08. 

Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11530&Itemid=1
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Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. 

Každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. 

Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské… Konkrétní seznam - tabulka jednotlivých platů 

zde. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář. 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. 

V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, 

který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a 

bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc 

korun, přitom si své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z 

poslaneckých náhrad. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. 

Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené 

žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. 

Právě proto je tu společnost Kverulant.org, který se do takových kauz systematicky pouští již od roku 2009. 

Tito lidé dosahují konkrétních pozitivních změn ve veřejném životě. 

Když mocní s veřejností nehrají fér, brání ji. 

Kverulant.org ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem 

a podpora veřejnosti, odhalují korupci a plýtvání. 

Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. 

Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. 

Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. 

Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Komentáře ( 8 ) 

...: Josef 

Jako kverulant s malym "k" bych ještě dodal k těm všem sumám, že mimo tyhle poslanecký a senátorský koryta ještě stát plní 

koryta jejich politickejch stran: 
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- Každá strana s volebním ziskem 1,5 proc. a vejš dostává 100,-Kč za každej hlas. 

- Každá strana s volebním ziskem 3% proc. a vejš k tomu navíc dostává fix 6 mil.; plus 200 tis. za každý 0,1 proc. navíc, až do 

5ti proc.. 

- Každá parlamentní strana dostává 900 tis. Kč ročně na "práci" každýho svýho poslance. 

Jsem línej to přesně násobit a sčítat, ale zhruba to za volební období dělá kolem 1,3 miliardy Kč. 

Jak je to u senátorů, to už mě vůbec nebaví hledat, ale lišit se to příliš nebude. 

Nejsem závistivej a přeju každýmu, kdo si dokáže prachy vydělat prací. Což je i důvod, proč je pětislepenci ze srdce nepřeju! 

září 15, 2022 13:16 

září 15, 2022 13:29 

...: Franta 

Výši platu by měl určovat vždy ten, kdo zaměstnance platí, v případě volených zástupců jsme to tedy my, občané. 

Já bych výši jejich základního platu odvozoval od jejich příjmů v době před zvolením, podle daňových přiznání z uplynulých 

několika let. Odbouralo by to stesky některých poslanců, že by si v soukromém sektoru vydělali mnohem více, a zároveň 

snížilo motivaci jiných kandidovat kvůli prebendám. 

září 15, 2022 13:32 

Je to vše na ho...,hory doly černý les.Psovi bych řekl fůj a lehni. 

září 15, 2022 14:41 

...: Josef Kouba 

Jednoduché řešení. 2x větší plat než je momentální státní průměr, je to čestná funkce a politiky budeme hledat. Je to kariera, 

jdou do toho jako zástupci oligarchů, ne národa. 

Udělat pořádek na světě je jednoduché ale nemožné. Státní by měli být veškeré banky a zákaz soukromého půjčování 

penězna na úrok.Každá země by měla mít svou banku ve 100% vlastnictví. 

FED je soukromá banka a smí tisknout peníze. To je postavené na hlavu. 

září 16, 2022 11:08 

...: Josef Kouba 

Toto je také o penězích, sice z jiného soudku. Chytrý kdo bere, blbý kdo dává. 

Jednou z mnoha kuriozit ukrajinského konfliktu je skutečnost, že mezi Ukrajinou a Německem a Rakouskem je tak živá 

autobusová doprava, že cesty s cestovní kanceláří Flixbus jsou plně obsazeny na dny a týdny dopředu. Někteří Ukrajinci cestují 

do Německa, vyzvedávají si plné sociální dávky, na které mají nárok od začátku června, a pak se vracejí domů – kde mají 

německé či rakouské dávky díky kupní síle mnohonásobnou hodnotu. 

září 18, 2022 05:54 

Ano, to je pochopitelný, přeci se nikdo nebude bránit penězům 

září 19, 2022 10:38 

...: andrea 

peníze se rozhazují - koukám, jak se u nás, teď před volbami, najednou "začíná" plno prací. Předělává se velké hřiště u školky, 

které do teď bylo pěkné a udržované, Z jiného hřiště se budují tenisové kurty a navíc ještě hřiště fotbalové. A to prosím tady je 

plno starých skuhrajících důchodců, na které ovšem peníze nejsou. 

Zajímavé je, že to všechno dělají nějaké soukromé firmy. Zahájilo se, a dostanou zaplaceno, a pak? Pak už bude na novém 

velení, co bude dál. 

září 21, 2022 14:08 
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337. Vedle platu 115 tisíc hrubého, dostávají poslanci na náhradách v 
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16/09/2022 Ekonomika 2 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. 

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat 

nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné 

právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých 

platů. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

Tabulka vyplacených poslaneckých náhrad 

https://svobodny-svet.cz/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
https://svobodny-svet.cz/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
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Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář. 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Tabulka poslaneckých platů 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Vojtěch Razima 
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338. Kauza Diag Human je časovaná bomba 
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Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal v květnu 2022 rozhodnutí, podle kterého musí Česká republika zaplatit firmě 

Diag Human zhruba 16 miliard korun. Z toho činí 12 miliard jen úroky z prodlení. Stát se sice odvolal, ale tím jenom oddálil 

definitivní porážku. ČR prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a 

nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je 

tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich 

úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, aby 

úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň 

symbolickým darem. 

Reklama 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Exekuce na majetek ČR 

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku ČR až do výše 14,5 miliardy korun na 

území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 

rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V listopadu 2019 tak učinila i Belgie. 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. To, že má Diag Human na peníze 

(více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 

počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, kterým také povolil exekuci majetku 

České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v 

lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. 

Počátek kauzy v roce 1992 

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 

2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně 

narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už 

roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká 

republika prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. 

Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán. 

Londýnská arbitráž 

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal v květnu 2022 nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost 

Diag Human SE a Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim ČR zaplatila 52 miliard korun. Podstatou tohoto sporu 

byla žaloba Diagu, jako zahraniční firmy na to, že jí Česká republika nedostatečně ochránila investice i když se k tomu jako 

každý slušný stát zavázala řadou mezinárodních smluv. Přestože tribunál nařídil ČR zaplatit žalobcům částku jen 15,5 miliard 

korun z 52 miliard, které požadovali, lze to z hlediska ČR považovat za kolísání prohru 

Ještě horší pro ČR je zjištění Tribunálu, že se určitý okruh osob v nejvyšších exekutivních funkcích státu dopustil řady deliktů a 

porušení pravidel spravedlivého procesu. Zneužití policie i zpravodajských služeb, zneužití pravomocí parlamentní vyšetřovací 

komise, zneužití justice při prosazení všech tří rozhodců přezkumného senátu jednou stranou sporu, jejich prokázaná 

podjatost, průkazné tajné vyjednávání představitelů státu s rozhodci a jednání o korupčních nabídkách výměnou za úspěch v 

obchodní arbitráži na nejvyšší politické úrovni, byly shledány z hlediska mezinárodního práva jako nepřijatelné. 

https://www.kverulant.org/article/kauza-diag-human-je-casovana-bomba-4/
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Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález napadnout v britské jurisdikci z formálních důvodů. 

„Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes 

návrh na zrušení nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně,“ napsala 15. června 2022 mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. 

Šance na úspěch tohoto odvolání se však velmi blíží nule. Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že stát před nepříjemnou 

pravdou opět strká hlavu do písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší.. Více v 

reportáži Reportérů ČT ze září 2022: 

Skrývání před věřiteli 

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak 

prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení 

jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným řešením bylo složení dlužné 

částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení. 

Namísto toho se I Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, naleznete ve 

stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády, pana Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my 

jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě 

jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou “. 

Fotokoláž: ATEO 

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad 

Kverulant v únoru 2020 se Kverulant obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této 

kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně 

podle schváleného plánu kontrolní činnosti“ a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, 

nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce, kterou řídí člověk, kterému není stydno vrazit za peníze daňových 

poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu? Kverulant se však liknavým postojem státu nechce smířit a tak jsem koncem 

března 2020 dopisem zeptal NKÚ, jestli si kauzu Diag Humen už konečně dal do plánu. NKÚ počátkem dubna odpověděl, že 

„v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s 

vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.“ 

Kverulant podal trestní oznámení 

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky 

trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 

milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu. 

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti 

organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky 

oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující 

prověření podnětu. 

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, 

přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. 

Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je 

opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic. 

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné 

povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit. 

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem 

oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního 

zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme tak počátkem 

února 2022 učinili a to formou nového doplněné podání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství 

totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž. 

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ 

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní 

zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k 

policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu 

Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké 

skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci 
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dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho 

doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu 

vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude 

skutečně někdo věnovat. 

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). 

Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi 

formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v 

daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká 

policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, 

jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost 

vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „ skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, 

ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic. 

Foto: Arek Socha / Pixabay 

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout 

následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak 

dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického 

stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve 

větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti 

a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle 

další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný 

princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora 

dohromady. 

Kverulant se s alibismem státní správy odmítl smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. I 

tato žádost o nápravu byla marná. Na konci dubna opět obdržel zamítavé stanovisko. 

Rozhovor s Janem Kalvodou 

Koncem léta 2019 požádal Kverulant o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s 

natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. 

Svůj slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu: 

Nová vláda, nový ministr, nová politika? 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, 

aby: „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době 

zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky.“ 

Kverulant chce věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, 

konečně vypořádá letitý spor, který Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády je i Pavel Blažek, 

který je kauze Diag Humen také namočen, vzbuzuje obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých 

kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Prosba o podporu 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte 

naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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339. Bude stát po Babišovi konečně vymáhat miliardy za neoprávněně 

vyplacené dotace? 
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Koncern Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. V červnu to v pořadu Otázky Václava Moravce v České 

televizi uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Proto se Kverulant nyní znovu ptá Nekuly, jak je s vymáháním daleko. Pokud 

si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Kostlivec ve skříni Andreje Babiše, fotokoláž Kverulant.org 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není 

premiérem a ani členem vlády. Stále však není zcela vyhráno. Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu 

poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace 

ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V teprve červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. Ministr zemědělství 

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům, čímž byla získána celková částka, která jim byla vyplacena. Jde tedy o dotace ze 

žádostí podaných po 1.7.2017 kdy začal platit zákon o střetu zájmů. 

Ministr Nekola slibuje: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Pokuta pro ČR za špatně vyplacené zemědělské dotace 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

https://www.kverulant.org/article/bude-stat-po-babisovi-konecne-vymahat-miliardy-za-neopravnene-vyplacene-dotace/
https://www.kverulant.org/article/bude-stat-po-babisovi-konecne-vymahat-miliardy-za-neopravnene-vyplacene-dotace/
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Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil dotace dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

Babiš vlastní média 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Jaroslav Faltýnek, Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, foto ČTK 

Proveďme deagrofertizeci 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. 

Prosba o podporu 

Kverulant bude ve svém úsilí za deagrofertizaci pokračovat. Oceňte Kverulantovu práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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340. Vedle platu 115 tisíc hrubého, dostávají poslanci na náhradách v 

průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 
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Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. 

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat 

nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné 

právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých 

platů. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

Tabulka vyplacených poslaneckých náhrad 

Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

https://www.epshark.cz/clanek/11612/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne
https://www.epshark.cz/clanek/11612/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne
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měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář. 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Tabulka poslaneckých platů 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Vojtěch Razima 

Autor: Mike 
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341. Kverulant odhalil další tunelování církevního majetku 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 20. 9. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 332 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-odhalil-dalsi-tunelovani-cirkevniho-majetku/ 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo 

to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V pátek 

13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. Nově Kverulant odhalil, 

že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Kverulant se 

mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s 

Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. První soudní jednání v této věci se 

uskuteční už 27.října. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž ATEO 

Svěřenský fond 

Arcibiskupství pražské založilo v září 2021 AP veřejně prospěšný svěřenský fond. Jeho svěřenskými správci se stali generální 

vikář Jan Balík, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Všichni jmenovaní působili ve vysokých 

funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. O měsíc později vznikla APASSET s.r.o. Tuto společnost vlastní 

výše uvedený svěřenský fond a jednateli jsou opět Balík, Juriga a Dolečková. Podle rejstříku skutečných majitelů jsou majiteli 

tohoto svěřenského fondu tyto osoby: Dominik Duka, Antonín Juriga, Jan Balík, Linda Dolečková, Jan Žůrek, Petr Beneš, Jakub 

Kříž a Libor Bulín. Právnická osoba Arcibiskupství pražské mezi skutečnými majiteli není. 

O dva měsíce později, v prosinci 2021 bylo založeno další s.r.o., XPlace Beta s IČ 140 53 519. Uvádět IČ je v tomto případě 

nutné, protože později byla založena další společnost stejného jména jen s jiným IČ. Jediným vlastníkem XPlace Beta s IČ 140 

53 519 se stalo Arcibiskupství pražské. Jednateli se opět stali Balík, Juriga a Dolečková. Ještě v prosinci 2021, čtyři dny před 

Štědrým dnem převedlo Arcibiskupství pražské na XPlace Beta IČ 140 53 519 velký činžovní dům v pražské Jaselské ulici. Dům 

je po celkové rekonstrukci, je v něm asi 25 bytů a Kverulant jeho cenu odhaduje na 150 až 200 milionů korun. Pod smlouvou 

ke které k převodu tohoto činžovního domu došlo jsou za Arcibiskupství pražské i za XPlace Beta s IČ 140 53 519 podepsáni 

prakticky titíž lidé. Za arcibiskupství je to Dominik Duka, Balík a Juriga. Za XPlace Beta s IČ 140 53 519 je to Juriga a Dolečková. 

Jaselská 285/7, Praha 6 / foto Kverulant.org 

Jaselská 285/7 

Dne 13. července 2022 byla založena další společnost s ručením omezeným, název byl stejný XPlace Beta jen IČ jiné 173 27 

237. Jednatelé byli stejný, jen majitel této firmy byl jiný a to společnost APASSET s.r.o. Společnost APASET už nevlastní 

Arcibiskupství pražské, ale je v majetku AP veřejně prospěšný svěřenský fond. 

V pátek 13. května 2022 Vatikán odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Jen pět dnů po tom 18. května došlo 

k převodu stejného činžovního domu v Jaselské ze společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519 na společnost XPlace Alfa s.r.o.. Za 

obě strany podepsali dokument, kterým k převodu došlo, naprosto titíž lidé, Balík, Juriga a Dolečková. Společnost XPlace Alfa 

s.r.o. Společnost XPlace Alfa s.r.o. na rozdíl od společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519. už Arcibiskupství pražské nevlastní. 

Společnost XPlace Alfa s.r.o. je vlastněna subjektem AP veřejně prospěšný svěřenský fond. Vyvedení velkého činžovního domu 

v Jaselské ulici za 150 až 200 milionů korun z majetku arcibiskupství tak bylo dokončeno. Podpis Duky na dokumentu, ke 

kterém k tomuto vyvedení došlo není. Nedá se tedy dokázat, že o tomto převodu věděl. O vyvádění ostatního majetku, o 

kterém budeme psát dál, však věděl naprosto určitě. A aby věc byla ještě složitější tak podle výše uvedeného dokumentu 

zanikla společnost XPlace Beta IČ IČ 140 53 519 a její jmění přešlo na společnosti XPlace Alfa s.r.o. 

Neprůhledná vlastnická struktura 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-odhalil-dalsi-tunelovani-cirkevniho-majetku/
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Už jste se v síti firem s podobnými nebo shodnými názvy, jen s jiným IČ, ztratili? Není divu, ale bude to ještě horší. Tím totiž 

popis neprůhledné vlastnické struktury zdaleka není u konce. Den po státním svátku, 29. října 2021 byly založeny dvě 

společnosti, XPlace Alfa s.r.o. a XPlace Services s.r.o. a AP lesnická s.r.o. Všechny tyto společnosti nevlastní arcibiskupství ale 

prostřednictvím firmy APASSET svěřenský fond. Na pozicích jednatelů v nich opět figurují Balík, Juriga a Dolečková. 11. 

prosince 2021 k nim přibyla XPlace Gama s.r.o. 29. června 2022 pak další dvě a to XPlace Delta s.r.o. a XPlace Epsilon s.r.o. Lze 

předpokládat, že i na tyto subjekty byl z Arcibiskupství pražského vyveden další majetek. 

Mimo výše uvedené firmy Juriga figuruje ještě v mnoha dalších subjektech, které mají něco společného s majetkem církve. 

Jsou jimi Beroun Real Estate s.r.o., Hořovice Real Estate s.r.o., XRetail Alfa s.r.o., Nadace sv. Ludmily a Nadace Arietinum. 

Neprůhlednou vlastnickou strukturu, která slouží k vyvádění majetku Arcibiskupství dobře ilustruje následující graf. Podobné 

grafy se primárně používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně 

otevře interaktivní graf. Odkaz na něj naleznete i zde. 

Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf 

Nadace Arietinum 

Významným prvkem ve výše uvedeném schématu je nadace Arietinum. Právě na tuto soukromou nadaci převedl kardinál 

Duka v rozporu s církevním právem majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Tak jako ve výše popsaných 

machinací i v tomto případě mu v tom asistoval Antonín Juriga, Jan Balík a Linda Dolečková. 

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 byla opět 

římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou. 

Hostivařské 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 jsou velmi dobré. Přestože oba pozemky byly v době 

převodu v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V metropolitním plánu byly 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 soukromou nadaci Dominika Duky. Stalo se tak darovací 

smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020. Podle právního řádu je každá 

římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele farnosti 

podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze 

shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. 

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 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, Juriga a Dolečková. 

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. 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m 2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 

Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící v době převodu byly jen lehké 
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skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky byly v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto 

označení koresponduje i s platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na 

částku nejméně 170 milionů korun. 

Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému 

diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku 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: 

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2021 a 

nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane ani jaká má 

být jejich cena, směnná smlouva s developerem opět neuvádí. 

Nový pražský arcibiskup a odchod Jurigy a Dolečnové 

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své 

spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. To se snad nakonec stane. Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině 

září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant věří, že k jejich odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. A 14. 

července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. 

Prosba o podporu 

Závěrem 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. 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. Tento majetek však nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli 

jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Pomozte mu v tom jakkoliv 

malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem. 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

orinoko 

21. 9. 2022 6:14 

BLESK z čistého nebe. Tak se nám soustruh Fialua chlubil, jak foto, které ho zachytilo na židli za emero prezidentistou, 

dokladuje naší /českou/ důležitou pozici ve vnímání emeriky. Tak za prvé: Ani Bidet nerozhodoval o tom, kde sám bude sedět, 

a kdyby snad přece jen ano, tak to Čech běžně vnímá tak, že Bidet má Fialu u vlastní zadní ventilace. U vědomí toho, že Bidet 

běžné v přímém přenosu prdí do kamery, je Fialova pozice velmi nevděčná až vzorově názorná. A přímo zralá na plynovou 

masku. A za druhé: Kdejaká infantilita už se dneska hodí jakékoli vládnoucí moci jako důkaz … Číst vice » 

Last edited 6 dní před by orinoko 

2 

Irena 

21. 9. 2022 7:39 

Dnešní Putinův projev v bodech: Západ udělal z ukrajinského lidu potravu pro děla tím, že v roce 2014 rozpoutal válku. 

Preventivní vojenská operace na Ukrajině byla naprosto nezbytná a jediná možnost Osvobození celého území Donbasu 

zůstává nezměněným cílem speciální vojenské operace. Spojenecké síly v Donbasu osvobozují Donbas krok za krokem, ale 

jednají plánovitě a zajišťují personální zabezpečení. Západ chce, aby se Rusko rozpadlo na více znepřátelených oblastí Cílem 

Západu je oslabit, rozdělit a zničit Rusko Rusko udělá vše pro bezpečné podmínky pro referenda v DNR, LNR, Záporožské a 

Chersonské oblasti Rusko nemůže vydat své blízké na Ukrajině, aby je roztrhali kati … Číst vice » 

Last edited 6 dní před by Irena 

14 

Reply to Irena 

21. 9. 2022 7:47 

A mimochodem schody OSN, po kterých musí vystoupat všichni účastníci byly natřeny v barvách duhové LGBT vlajky… 

8 

Reply to Irena 

21. 9. 2022 8:23 

to už tady ( vše zásadního ) bylo řečeno v únoru – a skutek utekl – když vezmu, co se dnes na ukrajinském polygonu po půl 

roce děje a teď se tam mají poslat další statisíce povinně odvedených ruských vojáků do zdemoralizovaných RA jednotek, 

které dnes z frustrace někdy bojují i proti sobě ( a dost často se zapojují do černého obchodu z ukrama i v morbidních 

věcech), tak to vidím na nehezký masakr – je fajn, že je zdůrazněno, že armády NATO jsou v podstatě buzerantské a v drtivé 

většině neschopné vést regulérní válku, ale na druhou stranu ruskou … Číst vice » 

-10 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
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Reply to fajt 

21. 9. 2022 9:04 

Váhavý střelec pomohl částečně zkonsolidovat řady druhé strany. To je dneska bez diskuse. Evidentní následek chirurgického 

neoddělení západní Haliče od východní. Mělo se tak stát někde na říční linii pod Kyjevem. Kolik tam může být životních tepen 

směrem na východ? Že se jednat nebude, bylo jasné od března. Ačkoli jinde, než u nějakého stolu, celá záležitost neskončí, to 

je také jasné. Problém je, že rychle má následovat konkrétní čin. Nekonat znamená zase jen další díl toho, co už je odepsané. 

Fialova válka je více než podivná. Obě strany svoje občany udržovaly v jakémsi diváckém prostředí, hlavní města dostávala 

dávkované Disney … Číst vice » 

1 

Reply to orinoko 

21. 9. 2022 9:17 

A je to venku! Že vojenská operace nejde podle plánu jsme my, heretici, psali už půl roku před Kristem. A sklidili jsme za to 

úrodicku od nemyslících vyhulencu. 

-9 

Reply to orinoko 

21. 9. 2022 9:34 

no kurwa, fiala – donald trumpů to teď řekl na plnou hubu, když komentoval funus anglické incestní stařeny, na kterém další 

nastavované americké mrtvole kryl její anus fialovic spratek – tedy jeho slovy, banánový pohunek – to je snad nejzbytečnější 

hmota v současné protektorátní přírodě – ale může zdejší domorodce dost poškodit, tedy když ho budou poslouchat a řídit se 

jeho konfidentskou sebrankou – nebrat je absolutně vážně a dělat si svoje, systém je sice mocný a mohutný, ale je v podstatě 

dost nemobilní, ve své obludnosti neefektivní a pomalý, krom toho jeho prohnilé a hříšné ručičky a nožičky mají … Číst vice » 

0 

Reply to fajt 

21. 9. 2022 9:53 

Cosi jsem zahlédl o možném zapojení ruského, velmi utajovaného, systému Burevestnik /Bouřlivák, byl to také časopis, který 

myslím vydával Gercen/. Ve svém reálném zapojení by to znamenalo vypuštění střel s plochou dráhou letu, které mají jaderný 

pohon, a mohou být aktivovany se značným předstihem, než by byly zacíleny podle potřeby. Na můj vkus by mohly pipat jako 

Sputnik. 

0 

Reply to orinoko 

21. 9. 2022 10:13 

tak důležitý je jedinec ( kolektiv), který rozhoduje o (oprávněném) použití takové techniky, stroje, zařízení – no a pokud má ( 

maj) svůj potěr na druhé straně nepřátelské linie, pak bych byl ( v západních zákopech a bordelech) při podobných 

prezentacích docela v klídku...) 

0 

Jeden z návrhů na ryze domácí Moskvič. Poprvé vidím bodové světlomety ve svislé poloze. 

-2 

Reply to orinoko 

21. 9. 2022 10:22 

Diskusí o autě se zúčastnili i bývalí zaměstnanci, dneska dedci. Když přišla řeč na elektropohon, tak údajně nastala revolta. 

-2 

Reply to orinoko 

21. 9. 2022 9:36 
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NATO začalo na frontě uplatňovat novou progresivní metodu formou zákopové kanalizace. Jde o rozlitou řeku po několika 

uderech na korunu prehrady. Voda se vylévá pomocí kýblu s nápisem Kentucky výživa. Krysy jsem nezahlédl. 

-4 

Irena 

21. 9. 2022 8:39 

„Vyúčtování pošlou až po volbách! Dohoda s vládou!“ Na akci Zwyrtek Hamplové silné věci 

Na místo dorazil i předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který propálil k davu: „Nejnovější informace, kterou mám z velmi 

dobrých zdrojů. Vláda se dohodla s ČEZem a E.ONem, aby poslali vyúčtování až po volbách.“ 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Vyuctovani-poslou-az-po-volbach-Dohoda-s-vladou-Na-akci-Zwyrtek-

Hamplove-silne-veci-714978 

10 

Z národa Komenského se stává národ Zelenského. 

10 

Reply to Botičky od Diora 

21. 9. 2022 21:42 

A proto je pravděpodobné, že budeme následovat cestu, kterou nám učitel Zelenský.prošlapává: 

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2022/09/zelenskyj-dal-zapadu-za-zbrane-nato.html Španělské vydání Rebelion 

informovalo, že Kyjev si kope vlastní hrob, což ukazuje, že je na cestě stát se nejvyšší figurkou Washingtonu v Evropě. 

Volodymyr Zelenskyj, který se dohodl se Spojenými státy na dodávkách zbraní v rámci Lend-Lease, souhlasil s tím, že 

poskytne Západu část území své země jako platbu. Informuje o tom španělský zpravodajský web Rebelion. „Naplňuje se vážná 

hrozba pro suverenitu této evropské země, a to nepochybně bude znamenat, že pro usnadnění splácení dluhu, který se stane 

neudržitelným, budou muset ukrajinské úřady poskytnout své území pro … Číst vice » 

7 

Reply to Alva 

21. 9. 2022 22:04 

…dceru a půl JZD. Pokud se vyvraždění planety nepodaří, Rusko takový „prodej“ bude považovat asi za stejný vtip. A snad i 

nejen my budeme považovat za podobný vtip bláboly o tom, že církvi darovala nějaké území nějaká Anežka česká. … Tam už 

to není ani o tom, že by půl JZD daroval předseda, ale o tom, že by ho darovala jeho dcera. 

5 

Irena 

21. 9. 2022 10:51 

Nevím, zda vám to pojede, je to na telegramu: 

https://t.me/khazinml/4436 

Možná se to časem objeví na YouTube, pod názvem: Михаил Хазин Комментарий к текущим событиям от 21 сентября 

2022 года. 

Důležitý komentář, kde zdůrazňuje, že mobilizace v Rusku řeší nejspíše především vnitřní problémy s pátou kolonou. K tomu 

jeho komentáři o zabetonovaných řídících strukturách, do kterých se přes síta nedostane nikdo, kdo je jim „cizorodý“, 

přikládám dva své články na obdobná témata – síta a věda 

Tolik ke globální politice, která je některým zdejším mudrlantům tak vzdálená, že dohlédnou jen k nejbližší řece… 

https://kob-forum.eu/2020/12/30/system-kodovani-a-sit/ 

https://kob-forum.eu/2021/11/21/konceptualni-podminen.. 

11 

Reply to Irena 
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21. 9. 2022 11:08 

Ta řeka je na Haliči, fanatická soudrzko. A mezitím se globalistum nějak vysypal z vedoucího popelníku Írán, jemuž jsou určeny 

světové pupeční souřadnice. … Podle eskamoteru, kteří vylustili dějinné siločáry. 

Něco tak otřesně sebestredneho a namyšleného se hned tak nepotká. Dědská Greta s nekompatibilními půlkami má co 

dohánět. 

-14 

Reply to Irena 

21. 9. 2022 12:15 

Můj vnitřní hlas mi říká,že Irenou uvedený komentář má své důležité opodstatnění. Zvláště když si vzpomeneme na nedávné 

moskevské kolokvium 75 tamních rabínů, 

kteří přijali rezoluci požadující jednostranně ukončit ukrajinský konflikt.Nic zvláštního nevidím na Putinově tanci mezi 

vejci,vládnout za takových okolností musí být šílené! 

Věcně diskutující Irena na mne dnes působí jako někdo úplně jiný,než byl před rokem. 

4 

Reply to Hudryperman 

21. 9. 2022 12:44 

mám za to, že projekt VV se blíží ke konci, podle všeho byl součástí vyššího ( a ošklivějšího) celku než je pouhá pátá kolona, 

kterou v Rusku nikdy nechtěl pomenšit, natož že by ji chtěl úplně eliminovat, pokud mu 75 rabínů může nadiktovat, navelet 

konec vojenské akce na ukrajině, pak ji v tom případě ruskému lidu neměl vůbec prezentovat jako boj za ruskou nezávislost a 

neměl se stavět do role vůdce, který ultimátně pošle ruské mužíky do boje, přitom silně brzdil ruské generály i při prostých 

místních taktických operacích a dokonce nechal svým úřadem zesměšňovat ty nejrozhodnější velitele – pak … Číst vice » 

-8 

Reply to fajt 

21. 9. 2022 15:34 

Těch důležitých faktorů proč se něco neodehrálo tehdy,nýbrž až dnes je velký počet a myslím,že je nám nejméně polovina z 

nich neznámá. Naše pokusy o nalezení optimálního řešení při tolika neznámých jsou pouhými amatérskými,byť dobrými a 

nepochybně potřebnými pokusy o řešení. Realita globálního konfliktu,který se právě otevírá se všemi jeho důsledky obsahuje 

limity,aktivity i omyly v uběhlých desítiletích a nepochybně též plány minimálně na pár let do budoucna.Za důležitý považuji 

především značný ruský náskok v kvalitě špičkových zbraní,který je účinnou brzdou výkonných vojenských orgánů,které 

nenahrazují fakta propagandou. Podle mého není us.armáda ani zdaleka připravena na ostrý střet s … Číst vice » 

4 

Reply to Hudryperman 

22. 9. 2022 4:49 

jasně, že nevidíme do těch vrcholných psychopatických makovic, které vyrostly na lidském poli hlouposti, omezenosti a 

podlosti – nic neanalyzuju a řešení taky nehledám, to nechám těm milionům přeplacených a zaúkolovaných servisních sviní, 

které by jinak ve zdravé společnosti pošly hlady, pouze glosuju zjevné procesy, které jsou do oči bijící – ruský medvěd se už 

porcuje od dob Brežněva, tehdy se to dělalo sofistikovaněji, ale přišel Reagan a přestaly platit jistá tabu a hranice, a tehdejší 

sovětský vůdce to bohužel nechtěl pochopit, že americká korporace už není soutěživý partňor, ale pouze zákeřný nepřítel, 

kterého mohl a tehdy měl velmi jednoduše … Číst vice » 

-6 

Reply to fajt 

21. 9. 2022 17:08 

Hlavně že každý zcela jistě ví, kdo komu co poroučí a jak špatné plány 

kdo má. Novinky hadr. 
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14 

Reply to fajt 

23. 9. 2022 16:55 

Ruský oligarcha v akcii! Abramovič pomohol zahraničným žoldnierom, ktorí boli predtým v DNR odsúdení na trest smrti 

vycestovať do Saudskej Arábie. Oligarcha im poskytol svoje lietadlo a každému z nich dal iPhone Denník Daily Mail zverejnil 

materiál, ktorý potvrdzuje účasť Romana Abramoviča na preprave zahraničných žoldnierov z ruského územia do Saudskej 

Arábie. Podľa novín sa oligarcha osobne stretol so žoldniermi a poskytol im svoje služobné lietadlo, ktoré ich prepravilo do 

kráľovstva. „Päť rukojemníkov sa údajne vrátilo do Spojeného kráľovstva a spolu s ruským oligarchom zjedli steak, kanapky a 

tiramisu,“ napísal denník Daily Mail. Po výdatnej večeri dostali žoldnieri, ktorí … Číst vice » 

Last edited 4 dní před by peter. 

-2 

Reply to Hudryperman 

21. 9. 2022 14:11 

Vážně? I kdyby to tak bylo, tak je zvláštní, že více lidí používá jednu nálepku a problém s tím jaksi není. To je nějaký výsadek 

na OM? Kolem místních vědeckých vsevedu stran všehomíra je to pořád jakési cudne. Více oblude – jeden nickita, více nickitu 

– jedna obluda /pozorovatelské soubory/. Citace: Nic na světě se neděje jen tak. Všechno je řízeno. Jak kde! I každodenní 

východ Slunce řídí globalove. I lidskou tzv. velkou. Střeva s tím nemají nic společného. Pokud jde o ruskou pátou kolonu, tak 

tu si musí vyřešit sami Rusové. Koneckonců trvá už jim to minimálně od roku … Číst vice » 

-10 

Reply to Hudryperman 

21. 9. 2022 14:15 

… pokud budou Rusové chtít odejít z ukrajiny, tak celý tento proces by neměl být už pod vedením VV, vyjednal by ty nejhorší 

podmínky kapitulace ( jinak by ani nemohl ) – a je jim snad jasné, že odchod z této akce ( která ani po půl roce nemá jasné 

obrysy a pevně stanovené cíle ) bude znamenat fatální proces, který lidská historie ještě nezažila, že by se to v podstatě pro 

severovýchodní, euroasijskou část lidské civilizace v důsledcích vyrovnalo jadernému holokaustu... 

-11 

Reply to fajt 

21. 9. 2022 14:52 

Právě jsem na Trubce shlédl video jakési ruské slípky, která nespokojena se životem v Rusku odlétla přes Baku do Gruzie. Prý – 

to si nemůže dovolit každý Rus. Zato okoltakovany emik ze Středozápadu může každý týden do Vegas. 

Takže slípka se ocitla v emero kolonii, která je tlačena k otevření druhé fronty proti Rusku. 

Chvíli to bude trvat, ale ono jí přijde z prd@le do hlavy. /Klasický výrok mého táty./ 

Covid generaci už patrně není pomoci. U ní neplatí – pozde ale prece. Pozdě už bude napořád. 

0 

fajt 

22. 9. 2022 5:54 

«Волына», «Калина» и «Редис» – на свободе › ПОЛИТИКУС (politikus.info) – to si Kreml dělá prd@l – nejzuřivější ukro 

fašisty s prokazatelnou vražednou činností pustí na svobodu:( kurwa, proč vůbec chtějí mobilizovat obyčejné ruské mužíky, 

když nakonec nebudou bojovat s fašismem, ale sami se sebou... proč staví na Donbasu mega budovu pro mezinárodní monstr 

procesy s ukro fašisty, když je nakonec pouští na svobodu – samozřejmě za tajných podmínek, prý z humanitárních důvodů a 

za výměnu ruských vojáků, které samotný Kreml dostal do zajetí k zelenským sadistům, ten propuštěný počet ruských vojáků 

je taky směšný … znova opakuju, … Číst vice » 

-7 

Reply to fajt 



  

Přehled zpráv  863 

22. 9. 2022 7:44 

Pět zločinců vyměnit za 87 ruských zajatců se vám zdá málo? Mně tedy ne. Ostatně, co není hned, může jako trest přijít 

později. Tak se vzpamatujte a nechte už toho bědování. 

№4 ↑ бабурка Сегодня, 08:23 +3 Обтекайте. А я рад за наших ребят!! 87 сыновей и мужей вернулись домой. 

Первоисточник публикации: 

https://politikus.info/events/146831-redis-i-kalina-na-svobode.html 

Politikus.info 

7 

Reply to PPK 

22. 9. 2022 8:47 

vy byste se měl zapojit jako dobrovolník na ruskou frontu na ukrajině, a nebo pro věk a zdraví do kremelské mobilizační 

kampaně na nový ruský kanónenfutr za jeho blahorodí císaře cara, báťušku korporátní říše ruské:) tohle byli vražední 

prominenti válečných ukro fašistů, zelenského vrcholní řezníci – tohle je stejné jako kdyby Stalin ze zajetí ( a v době kritického 

boje o zemi) propustil maršála Pauluse, Himmlera, Hesse, Heydricha a další zmetky … hmm, a jak dalece chcete ustoupit před 

skutečným stavem věcí na východní kolomajzně … bych řekl, že hodně... no nic, raději půjdu zpátky do hory a … Číst vice » 

-6 

Reply to fajt 

22. 9. 2022 9:33 

Možná že 5 Britů, 2 Američani, Maročan, Švéd a Chorvát jsou akcí 

páté kolony, ale na druhou stranu neuškodí, když těchto pár žoldáků mezi svými rozšíří zprávy o tom, jak je Zelenský 

materiálně zabezpečil/nezabezpečil a vůbec o ukrnáckovském stylu boje. 

6 

Reply to Bety 

22. 9. 2022 11:39 

hlavně je to signál ( a nemusí o tom svým soukmenovcům ani moc přehnaně vykládat), že za vraždy, mučení, znetvořování, 

vyřezávání všech orgánů za živa, za sadismus pro potěšení a pro zeleného náčelníka od Kremlu dostanou maximálně svobodu 

… no a to se přeci vyplatí, že... tak teď mohou západní cestovky začít se safari zájezdy na východ ukrajiny a na příhraniční 

území ruské federace pro všechny dobrodruhy světa, teď bude dokonce přitaženo nové maso … a opravdu ukrajinské travel 

bedekry nelžou, když píšou, že “ nepřítel“ se ze svých pozic ani nehne a jenom se zmateně potácí na místě … Číst vice » 

-6 

Reply to fajt 

22. 9. 2022 12:03 

Když jste to mučení tak detailně popsal jistě jste rád, 

že 87 Rusů tomu uniklo. Nebo ne? 

8 

Reply to Bety 

22. 9. 2022 12:48 

při všech dnešních faktech a zjištění těch 87 ruských vojáků na ukrajině vůbec nemělo být – jejich zajetí je součástí špinavé 

mocenské hry, na kterou dnes doplácí tamní prostý lid – jako vždycky ve středověku … snad to nebude trochu silné lattíčko 

pro vaše neomylné přesvědčení a světonázor, který si určitě nenecháte zviklat nehezkou realitou...) 

-6 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. Pomozte Kverulantovi 

uhradit náklady na důslednou kontrolu politiků alespoň malým darem. 

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat 

nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné 

právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých 

platů. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, 

výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, 

v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce, 

výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), 

výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, 

výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), 

výdaje na stravování při tuzemských cestách, 

výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, 

výdaje na ubytování při tuzemských cestách, 

výdaje na ubytování při zahraničních cestách, 

výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci, 

výdaje na odborné a administrativní práce, 

výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, 

výdaje na odbornou literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, 

https://pravdive.eu/news/12140/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne
https://pravdive.eu/news/12140/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne
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užívání služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, 

užívání přiměřeně vybaveného bytu, 

ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, 

užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s 

poslancem, 

úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, 

zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, 

zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

Tabulka vyplacených poslaneckých náhrad 

Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář . 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, 

místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi 

poslaneckého klubu o 0,22, 

předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, 

předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a 

vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého 

klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet 

stanovený zvláštním zákonem, 
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místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98, 

místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Tabulka poslaneckých platů 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Prosba o podporu 

Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009. Pomozte mu v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 
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344. 21 | Září 
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Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. Pomozte Kverulantovi 

uhradit náklady na důslednou kontrolu politiků alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/09/21/
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345. Konflikt zájmů Hany Marvanové 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 21. 9. 2022, 9:26 

Autor: Vojtěch Razima 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 69 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/konflikt-zajmu-hany-marvanove/ 

Hana Kordová Marvanová se stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která proti rozkrádání magistrátu bojuje 

už dávno. Skutečnost je ale poněkud jiná. Kverulant odhalil tři případy, kdy radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve 

prospěch sponzora STANU a nenahlásila že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. Proto Kverulant podal na podzim 2022 

oznámení o spáchání přestupku. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň 

symbolickým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku 

zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních 

služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. 

Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. 

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu JUDr. Hanu Marvanovou k 

zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podání trestního oznámení. Radní 

Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, 

ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde. 

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo 

policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 

deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Jakmile k tomuto zatýkání došlo, Hana Marvanová se okamžitě veřejně 

stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. 

Skutečnost je ale jiná. 

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a 

Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, 

už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí ukládá zákon, neudělala. 

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz: „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 

100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis“. Oba 

zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech 

v Praze. 

Paní Marvanová k tomu uvedla: „Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu 

se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné“. A pokračovala: 

„Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě 

netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“ 

Hlasování ve prospěch sponzora 

Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová-Marvanová pravidelně hlasovala ve 

prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8.února 2021 hlasovala proto, aby si firma Landia Management mohla započíst 

nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. 

To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry 

využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit 

koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, 

může stavět na větší ploše a do větší výšky. 

https://www.kverulant.org/cases/konflikt-zajmu-hany-marvanove/
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A dále na zastupitelstvu dne 9.9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landie mohla postavit 

přístupovou cestu k svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana 

Marvanová hlasovala pro. 

Aby toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát 

sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová opět hlasovala pro. 

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly 

sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli 

přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že dnes obviněný pan Hlubuček se pro společnost 

Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČR. Následně dokonce opakovaně hlasovala 

ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 

159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká: 

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku 

nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, 

oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní 

výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve 

vztahu k neomezenému okruhu adresátů. 

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praha. Ten v 

§ 51 odst. 4 uvádí: 

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování 

určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat 

výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který 

má danou záležitost projednávat. 

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat 

na další funkce tentokrát v dresu Občanské demokratické strany. 

Oznámení o přestupu a stížnost advokátní komoře 

Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v pražské politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a 

když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal oznámení o spáchání přestupu. 

Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, spočívajícího v nerespektování platných 

zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak 

skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých zákonných povinnostech má mít přehled. A 

konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a komunálních voleb zaštiťuje heslem „Jde mi o 

spravedlnost“. Proto Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na advokátní komoru. 

Prosba o podporu 

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Jan Urban 

Autor: Vojtěch Razima 
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346. Další tunelování církevního majetku odhaleno – kdo si nejvíce 

nahrabal? 
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Lukáš Erlebach 

21 září, 2022 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo 

to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V pátek 

13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. Nově Kverulant odhalil, 

že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Kverulant se 

mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s 

Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. První soudní jednání v této věci se 

uskuteční už 27.října. 

Foto: Pixabay 

Svěřenský fond 

Arcibiskupství pražské založilo v září 2021 AP veřejně prospěšný svěřenský fond . Jeho svěřenskými správci se stali generální 

vikář Jan Balík, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Všichni jmenovaní působili ve vysokých 

funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. O měsíc později vznikla APASSET s.r.o. Tuto společnost vlastní 

výše uvedený svěřenský fond a jednateli jsou opět Balík, Juriga a Dolečková. Podle rejstříku skutečných majitelů jsou majiteli 

tohoto svěřenského fondu tyto osoby: Dominik Duka, Antonín Juriga, Jan Balík, Linda Dolečková, Jan Žůrek, Petr Beneš, Jakub 

Kříž a Libor Bulín. Právnická osoba Arcibiskupství pražské mezi skutečnými majiteli není. 

O dva měsíce později, v prosinci 2021 bylo založeno další s.r.o., XPlace Beta s IČ 140 53 519 . Uvádět IČ je v tomto případě 

nutné, protože později byla založena další společnost stejného jména jen s jiným IČ. Jediným vlastníkem XPlace Beta s IČ 140 

53 519 se stalo Arcibiskupství pražské. Jednateli se opět stali Balík, Juriga a Dolečková. Ještě v prosinci 2021, čtyři dny před 

Štědrým dnem převedlo Arcibiskupství pražské na XPlace Beta IČ 140 53 519 velký činžovní dům v pražské Jaselské ulici . 

Velký činžovní dům 

Dům je po celkové rekonstrukci, je v něm asi 25 bytů a Kverulant jeho cenu odhaduje na 150 až 200 milionů korun. Pod 

smlouvou ke které k převodu tohoto činžovního domu došlo jsou za Arcibiskupství pražské i za XPlace Beta s IČ 140 53 519 

podepsáni prakticky titíž lidé. Za arcibiskupství je to Dominik Duka, Balík a Juriga. Za XPlace Beta s IČ 140 53 519 je to Juriga a 

Dolečková. 

Dne 13. července 2022 byla založena další společnost s ručením omezeným, název byl stejný XPlace Beta jen IČ jiné 173 27 

237 . Jednatelé byli stejný, jen majitel této firmy byl jiný a to společnost APASSET s.r.o. Společnost APASET už nevlastní 

Arcibiskupství pražské, ale je v majetku AP veřejně prospěšný svěřenský fond . 

V pátek 13. května 2022 Vatikán odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Jen pět dnů po tom 18. května došlo 

k převodu stejného činžovního domu v Jaselské ze společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519 na společnost XPlace Alfa s.r.o. . Za 

obě strany podepsali dokument, kterým k převodu došlo, naprosto titíž lidé, Balík, Juriga a Dolečková. Společnost XPlace Alfa 

s.r.o. Společnost XPlace Alfa s.r.o. na rozdíl od společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519 . už Arcibiskupství pražské nevlastní. 

Společnost XPlace Alfa s.r.o. je vlastněna subjektem AP veřejně prospěšný svěřenský fond . Vyvedení velkého činžovního 

domu v Jaselské ulici za 150 až 200 milionů korun z majetku arcibiskupství tak bylo dokončeno. Podpis Duky na dokumentu , 

https://zadnyspeky.cz/2022/09/21/kverulant-odhalil-dalsi-tunelovani-cirkevniho-majetku-kdo-si-nejvice-nahrabal/
https://zadnyspeky.cz/2022/09/21/kverulant-odhalil-dalsi-tunelovani-cirkevniho-majetku-kdo-si-nejvice-nahrabal/
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ke kterém k tomuto vyvedení došlo není. Nedá se tedy dokázat, že o tomto převodu věděl. O vyvádění ostatního majetku, o 

kterém budeme psát dál, však věděl naprosto určitě. A aby věc byla ještě složitější tak podle výše uvedeného dokumentu 

zanikla společnost XPlace Beta IČ IČ 140 53 519 a její jmění přešlo na společnosti XPlace Alfa s.r.o. 

Neprůhledná vlastnická struktura 

Už jste se v síti firem s podobnými nebo shodnými názvy, jen s jiným IČ, ztratili? Není divu, ale bude to ještě horší. Tím totiž 

popis neprůhledné vlastnické struktury zdaleka není u konce. Den po státním svátku, 29. října 2021 byly založeny dvě 

společnosti, XPlace Alfa s.r.o. a XPlace Services s.r.o. a AP lesnická s.r.o. Všechny tyto společnosti nevlastní arcibiskupství ale 

prostřednictvím firmy APASSET svěřenský fond. Na pozicích jednatelů v nich opět figurují Balík, Juriga a Dolečková. 11. 

prosince 2021 k nim přibyla XPlace Gama s.r.o. 29. června 2022 pak další dvě a to XPlace Delta s.r.o. a XPlace Epsilon s.r.o. Lze 

předpokládat, že i na tyto subjekty byl z Arcibiskupství pražského vyveden další majetek. 

Mimo výše uvedené firmy Juriga figuruje ještě v mnoha dalších subjektech, které mají něco společného s majetkem církve. 

Jsou jim i Beroun Real Estate s.r.o ., Hořovice Real Estate s.r.o. , XRetail Alfa s.r.o. , Nadace sv. Ludmily a Nadace Arietinum . 

Graf 

Neprůhlednou vlastnickou strukturu, která slouží k vyvádění majetku Arcibiskupství dobře ilustruje tento graf vazeb . Při 

kliknutí se otevře interaktivní graf. Ten Kverulant zpracoval za pomocí Tovek Tools. Není náhoda, že tyto nástroje se primárně 

používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. 

Nadace Arietinum 

Významným prvkem ve výše uvedeném schématu je nadace Arietinum. Právě na tuto soukromou nadaci převedl kardinál 

Duka v rozporu s církevním právem majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Tak jako ve výše popsaných 

machinací i v tomto případě mu v tom asistoval Antonín Juriga, Jan Balík a Linda Dolečková. 

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 byla opět 

římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou. 

Hostivařské 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 jsou velmi dobré. Přestože oba pozemky byly v době 

převodu v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V metropolitním plánu byly 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 soukromou nadaci Dominika Duky. Stalo se tak darovací 

smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020 . Podle právního řádu je každá 

římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele farnosti 

podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze 

shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. 

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 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, Juriga a Dolečková. 

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 
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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. 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m 2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 

Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící v době převodu byly jen lehké 

skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky byly v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto 

označení koresponduje i s platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na 

částku nejméně 170 milionů korun. 

Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému 

diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku 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. 

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group . Stalo se tak v prosinci 2021 a 

nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane ani jaká má 

být jejich cena, směnná smlouva s developerem opět neuvádí. 

Nový pražský arcibiskup a odchod Jurigy a Dolečnové 

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své 

spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. To se snad nakonec stane. Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině 

září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant věří, že k jejich odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. A 14. 

července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. 

Prosba o podporu 

Závěrem 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. 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. Tento majetek však nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli 

jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. 

Zdroj: Kverulant.org 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

O autorovi – Lukáš Erlebach 

Autorem obsahu je známý kuchař a propagátor zdravého stravování ve svém pořadu “ Zdraví na talíři “. Připravuje tradiční 

pokrmy levně, jednoduše a z dostupných surovin. 

Autor: Lukáš Erlebach 
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347. Fed pokračuje vo svojom úsilí bojovať proti inflácii v USA 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 21. 9. 2022, 23:27 

Rubrika: Články 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://oral.sk/fed-pokracuje-vo-svojom-usili-bojovat-proti-inflacii-v-usa/ 

Fed opäť – tretíkrát za sebou – zvýšil kľúčovú sadzbu o 75 bodov, teraz na 3%. 

Fed sa naďalej snaží bojovať s infláciou v USA, ktorá sa vôbec nespomaľuje. Obzvlášť rýchlo rastú ceny potravín – o 13% 

ročne. Bielemu domu sa pritom podarilo v priebehu letnej sezóny znížiť ceny pohonných hmôt – teraz však opäť vzrástli. 

Biden zdevastoval americké strategické zásoby ropy takmer o polovicu – s cieľom znížiť ceny pohonných hmôt. Teraz ich je 

treba doplniť a už za nafúknuté ceny a na úkor amerického rozpočtu. Trpieť tým však budú najmä samotní Američania – veď 

bez neustáleho prilievania ropy na trhy ich čaká opätovné zdraženie pohonných hmôt. 

To znamená, že celková inflácia bude naďalej rásť. To bude naďalej nútiť Fed zvyšovať sadzby. Podľa predpovedí z Wall 

Streetu dosiahne v zime 4–5% – maximum od roku 2007, čo je tesne pred spľasnutím hypotekárnej bubliny v USA a začiatkom 

globálnej finančnej krízy. 

Teraz to môže vyvolať ďalší hypotekárny krach – napokon, americký trh s nehnuteľnosťami je už „v horúčke“. Americká 

ekonomika už tretí kvartál po sebe nerástla a zvyšovanie sadzieb ju ťahá ku dnu. Takáto „šoková terapia“ – s prudkým 

utiahnutím skrutiek vo finančnom sektore hrozí, že namiesto porážky inflácie povedie ku kolapsu silne zadlžených sektorov 

americkej ekonomiky, ktoré mohli normálne fungovať len vďaka neustálym infúziám „lacných peňazí“. 

Malek Dudakov 

Bloomberg: Výdavky Európskej únie počas energetickej krízy ťažko predvídať 

Prev V Praze podepsaná „Dekolonizace Ruska“ a Hitlerův „Masterplan Ost“. Ten samý dokument? Co za čertoviny kují NATO a 

EU nacisté??? Next Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun 

čistého měsíčně 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/fed-pokracuje-vo-svojom-usili-bojovat-proti-inflacii-v-usa/
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348. Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na 

náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 21. 9. 2022, 23:47 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6546.53 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://oral.sk/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-

110-tisic-korun-cisteho-mesicne/ 

Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý 

současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc. Pomozte Kverulantovi 

uhradit náklady na důslednou kontrolu politiků alespoň malým darem. 

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat 

nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné 

právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých 

platů. 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

Tabulka vyplacených poslaneckých náhrad 

https://oral.sk/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
https://oral.sk/kverulant-org-vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne/
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Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá 

kancelář. 

Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Tabulka poslaneckých platů 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Prosba o podporu 

Prev Fed pokračuje vo svojom úsilí bojovať proti inflácii v USA Next Rusko nemůže vyhrát jaderný konflikt – NATO 

Hľadať: 

Autor: proxy 
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349. Rusko nemůže vyhrát jaderný konflikt – NATO 

Online ● oral.sk (Názorově alternativní weby) ● 21. 9. 2022, 23:56 

Rubrika: Články 

Dosah: 1 462 ● GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 ● AVE: 3731.52 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://oral.sk/rusko-nemuze-vyhrat-jaderny-konflikt-nato/ 

NATO velmi jasně řeklo Moskvě, že Rusko nemůže vyhrát jadernou válku a shromažďuje vojáky na své východní hranici 

The post Rusko nemůže vyhrát jaderný konflikt – NATO appeared first on pokec24. 

Prev Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Next Výdavky Európskej únie počas energetickej krízy ťažko predvídať 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/rusko-nemuze-vyhrat-jaderny-konflikt-nato/
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350. Předvolební anketa: Jak budete bojovat proti reklamnímu smogu v 

Praze? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 9. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 18 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/predvolebni-anketa-jak-budete-bojovat-proti-reklamnimu-smogu-v-praze/ 

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili 

Prahu od přebujelého vizuálnímu smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A 

výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků 

pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz 

reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké 

billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů a současná 

pražská koalice to už evidentně nestihne. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z Nechceme billboardy a Přidej se a strhni to 

položili k andidátům na pražského primátora položili tři otázky: 

Reklama 

Jaký je Váš názor na vizuální smog v Praze (nejen v centru, ale i v okrajových částech a podél silnic)? Přijde Vám počet 

reklamních poutačů optimální nebo by jich mělo být méně? Pokud jste pro snížení počtu reklam, jakým způsobem toho 

chcete dosáhnout? Má město pronajímat své pozemky pro reklamní zařízení? Pokud ano, v jaké míře a za jakých podmínek? 

Respondenti jsou seřazeni podle pořadí, v kterém nám odpovědi poslali. 

Anna Šabatová, Solidarita 

Praha, podobně jako celá Česká republika, je zamořena reklamními plochami mírou nevídanou nejen na západ od nás, vlak 

nám už ujíždí i ve srovnání s městy jako je Bratislava či Krakov. Počet reklamních poutačů zásadním způsobem snížíme a to 

nejen v historickém centru, ale i v okrajových částech města, kde Pražané a Pražanky bydlí a tráví zde podstatnou část svého 

času. Je třeba důsledně vymáhat již existující zákony a další platná nařízení. Většina billboardů, které denně potkáváme, je 

totiž nelegální. Zajistíme, aby příslušné úřady, především stavební a silniční správní, konaly svou práci. Ne, v souladu s naším 

programem ukončíme všechny pronájmy městských pozemků pro umístění billboardů a zajistíme, že budou také skutečně 

odstraněny. Příjem městské pokladny z těchto pronájmů je směšně nízký. Je třeba zpřetrhat vazby mezi politiky a 

billboardovou lobby, pro kterou je veřejný prostor vítaným zdrojem zisku na úkor nás všech. Billboardy z městských pozemků 

zmizí a Praha opět ukáže svou nezjizvenou tvář. 

Jan Čižinský, Praha sobě 

Vizuální smog v Praze je problém. Proto jsme se čtyři roky snažili o jeho omezování. Pro centrum jsme schválili Manuál pro 

kultivovanou Prahu. Prosadili jsme zákaz reklamních plachet v celém ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Zařídili 

jsme, že Praha už neuzavírá žádné nové smlouvy na umístění billboardů a naopak pracujeme na koncepci, jak jejich počet 

významně omezit. Prosadili jsme řadu výpovědí reklamních smluv – třeba na všechny reklamy do 8 m 2 nebo pro reklamu na 

mostech. Jako první jsme vůbec začali shromažďovat data, kolik billboardů v Praze je, kde jsou a zda mají potřebná povolení. 

Pracujeme na co nejefektivnějším odstraňování nepovolené reklamy. Ukazuje se ale, že pouze s pravomocemi, které má 

město, si v boji s reklamou nevystačíme – je třeba, aby se změnila legislativa na státní úrovni. V tuto chvíli jde zejména o 

důsledné vymáhání pravidel. Regulací již existuje poměrně dost, ale jsou zhusta porušovány – podle našich statistik nemá víc 

než polovina billboardů v Praze platná povolení. U dalších typů reklamních nosičů je tomu podobně. Je potřeba dělat 

systémové změny, které zlepší vymahatelnost práva. Kromě systémových změn ještě můžeme část vizuálního smogu omezit 

tím, že se sníží počet billboardů na městských pozemcích. A na tom pracujeme. Kvalita veřejného prostoru je pro nás priorita. 

Proto jsme už teď prosadili omezení pronajímání městských pozemků pro reklamu. Billboardů by mělo být naprosté minimum 

– dovedeme si je představit mimo zastavěná území v průmyslových areálech na okraji Prahy, kde lze dosáhnout velice dobrých 

částek za pronájmy a přitom neznehodnotit veřejný prostor. 

https://www.kverulant.org/article/predvolebni-anketa-jak-budete-bojovat-proti-reklamnimu-smogu-v-praze/
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Patrik Nacher, ANO 

Jsme pro rozumnou diskusi a reklamu. Reklama má v našem městě své opodstatnění, kupříkladu naváděcí prvky, kdy jedete 

po silnici a chcete vědět, že za 3 kilometry bude restuarace s drivem. Jsme pro přísnou regulaci a omezení reklamy v 

historickém centru, ale i v dalších částech. Je třeba naprosto nepřijatelné, aby někomu v obydlené oblasti svítil reklamní 

billboard do oken a rušil místním spánek. Jasnými a transparentními pravidly, které pak město bude tvrdě vymáhat. Není 

rozhodně možné omezovat jednu soukromou společnost na úkor druhé, jak jsme tomu poslední roky svědky. Ano, ale jen 

tam, kde to dává smysl a nikoho to neruší. Nevidím problém v tom, aby byla reklama na nástupišti v metru (v nějaké rozumné 

míře), ale rozhodně nedává smysl, aby město nebo městská část pronajala obecní pozemek před bytovým domem nebo 

rodinnými domy, kde bude reklama v noci oslňovat a rušit. V hnutí ANO chceme prosazovat více jasná a transparentní 

pravidla a méně nějakou ideologii. Reklamní zařízení se staly poslední roky předmětem ideologického boje a tak by to být 

nemělo. 

Zdeněk Hřib, Piráti 

Praha v aktuálním volebním období s vizuálním smogem bojuje. Hyzdí totiž město a škodí i samotným inzerentům, protože v 

záplavě vizuálů není ve výsledku nic vidět. V roce 2020 jsme například představili nový Manuál pro kultivovanou Prahu. Máme 

také nová pravidla venkovní reklamy, která zakazují reklamní plachty na všech památkově chráněných území. Stále je ale 

množství vizuálního smogu poměrně velké a zasloužilo by si další regulaci. Je třeba se zaměřit zejména na nelegální formy 

reklamy, černý výlep či reklamní nosiče, jejichž umístění je v rozporu se stavebními předpisy. V současném volebním období 

jsme reklamní zařízení na pozemcích města spíše rušili vzhledem k tomu, že si myslíme, že reklamního smogu je v Praze příliš. 

Bohuslav Svoboda, Spolu 

Odpovědi jsme ani po dvojí urgenci neobdrželi. 

Petr Hlaváček, STAN 

Odpovědi jsme ani po dvojí urgenci neobdrželi. 

Prosba o podporu 

Od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných je dlouhá cesta, a proto bude Kverulant pražské politiky bedlivě sledovat 

a připomínat jim jejich sliby. Vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby nám můžete pomáhat i vy, jakkoliv malým, za to 

však pravidelným darem. Můžete se také zapojit do aktivit našich kolegů s výmluvným názvem Přidej se a strhni to. 

Štepán Fiala 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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351. Kverulantův blacklist 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 23. 9. 2022, 7:03 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-blacklist-9-3-3/ 

S jistou nadsázkou lze tvrdit, že v politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty 

nejlepší z nás přitahovalo. Následující Kverulantův blacklist je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, 

kteří si pro konkrétní důvody nezaslouží důvěru veřejnosti. Oceňte Kverulantovu práci a podpořte ho alespoň symbolickým 

darem. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Politici s veřejností často nehrají fér. Kverulant.org se již od svého založení v roce 2009 snaží bránit veřejnost před jejich fauly. 

Za tu dobu dokončil desítky kauz a dalším se stále věnuje. Většina těchto kauz má společného jmenovatele. Je jím politik, 

který před zájmem veřejným upřednostnil zájem svůj. Následující seznam je výčtem politiků, kteří figurovali nebo figurují v 

Kverulantových kauzách, a kteří nejsou těmi nejlepšími z nás. Seznam je řazen od nejnovějších kauz k těm starším. 

Vít Rakušan, foto: FB Víta Rakušana 

Vít Rakušan je na Kverulantově blacklistu ze dvou důvodů. Tím prvním jsou dvě drahé a zbytečné cesty za peníze daňových 

poplatníků. Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací. Kverulant.org již 

dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se v roce 2021 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 žádal po Rakušanovi 

omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, nejen o Rakušanových cestách, naleznete v 

kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. Druhým důvodem, proč si Vít Rakušan nezaslouží důvěru 

veřejnosti je skutečnost, že Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu. Areál Pražského hradu nebyl v roce 

2022 už dlouhých pět let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna 2022 se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, 

že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. Na svůj twitter 

tehdy Rakušan napsal: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak 

si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které 

kolem Hradu stvořilo válečné opevnění.“ Když se Kverulant po čtvrt roce dotázal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský 

hrad zase volně přístupný veřejnosti, dozvěděl se, že Rakušan pro otevření ve skutečnosti neudělal nic. Výsledky prověrky 

nemá a není vůbec jasné, zda takou prověrku vůbec zadal a o otevření Hradu nic neví. Další podrobnosti naleznete v kauze 

Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad. Vít Rakušan (* 16. června 1978 Kolín) je český politik a středoškolský učitel, od prosince 

2021 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve vládě Petra Fialy, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od 

roku 2019 předseda hnutí STAN (v letech 2016 až 2019 pak 1. místopředseda), mezi lety 2012 a 2021 zastupitel Středočeského 

kraje (v letech 2016 až 2017 působil jako 1. náměstek hejtmanky), v letech 2010 až 2019 starosta města Kolín. 

Miloš Zeman foto Pražský hrad 

Miloš Zeman 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, 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 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 první, jarní epidemické vlně prezident Hrad zavřel zcela na více než 

dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Teprve v pondělí 3. května 2021 byl konečně otevřen široké veřejnosti. 

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. Podrobnosti 

https://www.kverulant.org/article/kverulantuv-blacklist-9-3-3/
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naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad. Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik 

a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o 

pět let později. 

foto twitter Jan Čižinský 

Jan Čižinský Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel v závěru roku 2020 s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné 

smlouvy. Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u 

ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A 

třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno 

dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného 

billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant 

si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech 

a ještě s roční výpovědní lhůtou. Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na 

křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný 

billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 

nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za 

tímto postupem opět vidí především korupci. Jan Čižinský (* 22. dubna 1978 Praha) je český politik a pedagog, od října 2017 

poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od října 2014 zastupitel hlavního města Prahy, od listopadu 2014 starosta městské části 

Praha 7, kandidát na primátora Prahy a lídr iniciativy Praha sobě a Praha 7 sobě, bývalý člen KDU-ČSL. 

foto Facebook Hana Kordová Marvanová 

Hana Kordová Marvanová Kverulant v roce 2020 odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím 

advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších 

právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu 

fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 

2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu, Hanu Marvanovou k zastavení tohoto tunelu, k zadání auditu hospodaření 

dopravních podniků (DPP) a k podání trestního oznámení. To tehdy Marvanová odmítla s tím, že sice ví, že se na dopravních 

podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) za kterou byla zvolena, nepůjde. Kverulant tedy 

v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo policejní vyšetřování, 

které pokračovalo zatčením a obviněním náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 10 lidí z tunelování DPP v 

červnu 2022. Když k tomuto zatýkání došlo Hana Marvanová se stylizovala do podobny neohrožené protikorupční bojovnice, 

která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Hana Kordová Marvanová (* 26. listopadu 1962 Rýmařov) 

je česká právnička a politička. Za komunistického režimu před rokem 1989 byla vězněna jako politický vězeň. V letech 1990 až 

1998 a opět 2002 až 2003 byla poslankyní České národní rady a Poslanecké sněmovny za Občanské fórum, ODS a Unii 

svobody, v letech 2001 až 2002 byla předsedkyní US-DEU a v roce 2002 krátce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. V 

roce 2014 krátce působila jako náměstkyně ministryně spravedlnosti ČR Heleny Válkové. V roce 2018 byla zvolena do 

zastupitelstva hlavního města Prahy jako nestranička za hnutí STAN, v listopadu 2018 se stala radní Prahy pro legislativu, 

veřejnou správu a podporu bydlení. Hana Kordová Marvanová je matkou tří synů. Bývalým partnerem a otcem prostředního z 

nich je aktivista Petr Cibulka. 

foto twitter Zděněk Hřib 

Zdeněk Hřib Pusťte nás na ně, my nejsme žádní papaláši a s námi přichází transparentnost. To Piráti slibovali lidem nejen v 

pražských volbách. Teď čelí primátor Zdeněk Hřib sám kritice za to, že se na zloďejinách sám podílí a ještě má papalášské 

manýry. V roce 2020 Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Kverulant tehdy vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu. To se ani však stále nestalo. Nejspíš 

proto, že má na pokračování kšeftu zájem. V témže roce také vyšlo najevo, že pražský primátor si ve své kanceláři vychutnává 

od července 2020 kávu z kávovaru za 101 979 korun včetně DPH, koupeného za peníze občanů. Zdeněk Hřib (*1981), 

zastupitel (od 2018) – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Primátor (od 2018) – Hlavní město Praha. MUDr. Zdeněk Hřib mezi roky 

2017 – 19 sponzoroval stranu Česká pirátská strana v celkové výši 54 200 Kč. Nejvyšší sponzorský dar byl ve výši 33 000 Kč. 

Jeden subjekt, ve kterém se angažoval, v roce 2020 uzavřel smlouvy v neznámé výši, protože hodnota všech smluv byla 

utajena. 

foto twitter Robert Plaga 

Robert Plaga Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od 

roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého majetku a 

mzdy vedoucích. Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého 

ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich 
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organizace na Ministerstvu školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 

2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. 

Ministerstvo si za „práci navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo. Kverulant je přesvědčený, že 

důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě 

kvality grantových žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti neposkytnutí 

informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž věřit, že ministr školství 

Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že se svým podřízeným nedovolí pokračovat v 

zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr 

Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovi pohnutky, ponecháme úvahám 

laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant připravuje proti rozhodnutí ministra žalobu a je připraven se s ministerstvem soudit. 

Další podrobnosti naleznete v kauze problematické financování pionýra z veřejných zdrojů. Robert Plaga (* 21. července 1978 

Brno) je český politik a vysokoškolský pedagog, od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR v první a poté i 

druhé Babišově vládě, předtím v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v roce 2016 krátce 

zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, do června 2020 člen hnutí ANO 2011. 

foto twitter Karel Havlíček 

Karel Havlíček V lednu 2020 byla na návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jmenována předsedkyní Českého 

telekomunikačního úřadu Hana Továrková. Továrková však byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo 

učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant podal oznámení o 

spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Počátkem února 2020 také vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu 

Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla 

Havlíčka, ministra nejen tohoto resortu, ale i dopravy, z 22. února však svědčí o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. 

Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady 

zastává funkce, které podle zákona zastávat neměla: „Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, 

tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit 

všechny náležitosti?“ Více v kauze Nezákonný konflikt zájmů předsedkyně ČTÚ. Karel Havlíček (* 16. srpna 1969 České 

Budějovice) je český podnikatel, ekonom a propagátor malého a středního podnikání, inovací a technologií. V letech 2013 až 

2019 působil jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na konci dubna 2019 se 

stal ministrem průmyslu a obchodu ČR ve druhé Babišově vládě jako nestraník za hnutí ANO 2011, zároveň zastává post 

místopředsedy této vlády. V lednu 2020 byl navíc pověřen i řízením Ministerstva dopravy ČR. 

foto twitter Jan Hamáček 

Jan Hamáček Ministerstvo vnitra se od roku 2019 pod vedením ministra Hamáčka chystalo nakoupit v tendru s jediným 

dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o. a vysílačky 

měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní 

státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by byla téměř poloviční. Kverulant proti tomuto 

miliardovému tunelu protestoval. I jeho protesty vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 3,1 miliardy. V listopadu 2019 

dokonce došlo k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předběžně zakázal ministerstvu vnitra uzavřít smlouvu na 

vysílačky bez výběrového řízení. V lednu 2020 však antimonopolní úřad realizaci tendru povolil. Nato resort ministra Hamáčka 

dosti překvapivě tendr zrušil a s dodavatelem Pramacom Prague prodloužil současnou smlouvu. Pravděpodobně v hodnotě 

několika miliard. Další podrobnosti lze nalézt v kauze Miliardový tunel na vnitru. Jan Hamáček (* 4. listopadu 1978 Mladá 

Boleslav) je český politik, od června 2018 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve druhé vládě Andreje Babiše, v níž 

byl mezi červnem a říjnem téhož roku pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od února 2018 je předsedou ČSSD, 

tuto funkci obhájil na sjezdu 1. března 2019. Mezi listopadem 2013 a říjnem 2017 působil jako předseda Poslanecké 

sněmovny PČR. Od roku 2006 je poslancem za Středočeský kraj, vyjma období rozpuštění dolní komory mezi srpnem až 

říjnem 2013. Mezi prosincem 2012 a srpnem 2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR, v této funkci opět 

působil od listopadu 2017 do června 2018. 

foto Úřad vlády 

Daniel Ťok V dubnu 2018 se na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala nehoda. Vůz vyjel z 

dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a 

nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v dubnu 2018 jich byly k 

vidění stále ještě tisíce. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již v roce 2012. 

Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí, a ministr dopravy Dan Ťok se nechal slyšet, že 

ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranili. V souvislosti se smrtelnou nehodou s billboardem na D 11 

Kverulant podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky Ministerstva dopravy, včetně 

úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dubna 2018 nebyla z dálnic, silnic I. třídy 
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nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy, odstraněna reklamní 

zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“, 

jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant 

znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Dan Ťok byl v dubnu 2018 ministrem dopravy ČR v demisi, 

poslancem PČR (nestraník za ANO 2011), manažerem. Absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech 

pracoval jako projektant-konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od 

roku 1994 byl členem statutárních orgánů mnoha společností, namátkou např. ALSTOM Power, s. r. o., Jihomoravská 

plynárenská, a. s., či KOVOSVIT, a. s. V letech 2008–2014 působil jako předseda dozorčí a správní rady Skanka, a. s., jíž byl 

zároveň generálním ředitelem. Ke dni 4. prosince 2014 byl jmenován ministrem dopravy za odstoupivšího Antonína Prachaře. 

V roce 2017 byl zvolen poslancem z pozice lídra v Karlovarském kraji a následně jmenován do nové Babišovy vlády jako 

ministr dopravy ČR. Dan Ťok je rozvedený a má dvě děti. 

foto twitter Václav Chaloupek 

Václav Chaloupek V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Dne 28. září 2017 přišel útok 

poslední. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhuje 

zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny 

senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

svůj blacklist. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Václav Chaloupek se narodil 

21. května 1949 a je původním povoláním učitel kreslení, přiznává spolupráci s StB. V roce 1997 natočil svůj první televizní 

seriál Tuláček. Je také členem hnutí Občané patrioti (OPAT). Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně i městského obvodu 

Plzeň 3, od roku 2016 pak senátorem za obvod č. 7 – Plzeň-město a v roce byl 2016 krátce i zastupitelem Plzeňského kraje. 

foto twitter Petr Bendl 

Petr Bendl V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. 

Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Na jaře roku 2017 se to poslanec Petr 

Bendl pokusil změnit. Sněmovnou nakonec koncem dubna 2017 jeho návrh neprošel. I díky Kverulantovi. Poslanec 

pozměňovací návrh přidal k novele zákona o pozemních komunikacích, která má za cíl zjednodušit vydávání řidičských 

průkazů. Bendl chtěl, aby o umístění billboardů na území obcí rozhodovaly samy obce, a nikdo, tedy ani dopravně-správní 

orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlal totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce 

by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by velkoformátové reklamy na svém území udržely. Někteří 

zákonodárci i Kverulant varovali, že se jedná pouze o tlak billboardové lobby. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Ing. Petr Bendl byl v čase zařazení na Kverulantův blacklist poslanec PČR, zastupitel obce 

Bratronice, bývalý ministr zemědělství a bývalý hejtman Středočeského kraje (ODS). Po absolvování Vysoké školy strojní a 

textilní v Liberci nastoupil na OÚ v Kladně jako vedoucí oddělení referátu obrany. Později pracoval na MÚ v Kladně ve funkci 

vedoucího oddělení rozvoje města. Od roku 1991 je členem ODS. V letech 1994–1998 působil jako starosta Kladna. Mezi lety 

1998 a 2001 byl poslancem PČR a od roku 2010 je jím opět. V letech 1996–2002 byl členem představenstva společnosti PRaK, 

a. s. Od roku 2000 působil jako krajský zastupitel a v letech 2000–2008 jako hejtman Středočeského kraje. V minulosti zastával 

post ministra dopravy ve vládě Mirka Topolánka, od roku 2011 do července 2013 pak byl ministrem zemědělství ve vládě 

Petra Nečase. V komunálních volbách 2014 byl zvolen zastupitelem obce Bratronice. Petr Bendl je ženatý a má dvě děti. 

Kateřina Valachová, foto Úřad vlády 

Kateřina Valachová Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském 

dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím 

poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v 

květnu 2017 konečně dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, 

co si mohou dovolit. Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá 

zpráva pro všechny politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by 

znamenala, že si politici mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do 

určité míry pochopitelné. Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na 

MŠMT protestoval pouze Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA 

NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ. Kateřina Valachová je bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně 

ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí analytického oddělení, posléze 

vedla právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v 

Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra 
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Jiřího Dienstbiera a ředitelkou sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství 

odvolaného Marcela Chládka. Kateřina Valachová je vdaná a má dvě děti. 

foto facebook Karel Březina 

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, 

kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem ministryně 

školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu jako jediný vytrvale a opakovaně protestoval a v květnu 2017 konečně 

dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. Případ Karla Březiny byl velmi důležitý, politici zase sondovali, co si mohou dovolit. 

Pokud by se Březina na ministerstvu nakonec udržel, byla by to špatná zpráva pro veřejnost a dobrá zpráva pro všechny 

politické strany. Trvalá přítomnost odsouzeného zločince ve vrcholné pozici ve státní správě by znamenala, že si politici 

mohou opravdu hodně. Proto také proti jmenování Březiny nikdo z politiků nic nenamítal. To je do určité míry pochopitelné. 

Co však pochopitelné není, je skutečnost, že ze všech protikorupčních organizací proti Březinovi na MŠMT protestoval pouze 

Kverulant.org. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO 

NEPATŘÍ. Karel Březina je bývalý zastupitel hl. m. Prahy (ČSSD) a bývalý radní, bývalý ministr bez portfeje. Vystudoval Vysokou 

školu ekonomickou, Národohospodářskou fakultu, kde získal titul Ing. Roku 1991 vstoupil do ČSSD, kde mj. vykonává funkci 

místopředsedy KVV ČSSD Praha. Mezi lety 1998–2002 působil jako vedoucí Úřadu vlády ČR ve vládě Ing. Miloše Zemana. V 

letech 2000–2002 v Zemanově vládě zastával pozici ministra bez portfeje. Figuroval a figuruje ve statutárních orgánech mnoha 

soukromých společností. Od roku 2006 je zastupitelem hl. m. Prahy, v roce 2010 se pak stal i 1. náměstkem primátora a 

radním s gescí pro oblasti dopravy a informatiky. Z funkce radního byl v roce 2011 odvolán. Karel Březina je rozvedený a má 

tři dcery. 

foto facebook Jaroslav Foldyna 

Jaroslav Foldyna V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější 

billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil návrh zákona, který má pomoci billboardové lobby. Podstatou jeho návrhu je značné rozšíření zastavěného 

území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy mohou zůstat i po 1. září 

2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho 

rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi, již bez vazby na zákonnou definici, by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz 

a výrazně rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Kverulant.org nemá pochybnosti 

o tom, že poslanec Foldyna prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si nedovede vysvětlit 

aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Kromě peněz je to také možnost 

bezplatné nebo zvýhodněné inzerce na billboardech po celé republice. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze KONEC 

DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Jaroslav Foldyna je poslanec PČR, zastupitel města Děčína, bývalý zastupitel Ústeckého kraje 

(ČSSD). Třináct let působil v různých funkcích u Československé labsko-oderské plavby. Před rokem 1989 byl kandidátem na 

členství v KSČ, v roce 1989 spoluzakládal ČSSD. V devadesátých letech působil jako podnikatel v několika společnostech. Mezi 

lety 1996 a 2000 byl asistentem poslance Vladimíra Laštůvky a senátora Egona T. Lánského. V roce 1999 byl zvolen do 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, v němž zasedal do roku 2012. V roce 2000 absolvoval maturitní zkoušku a od roku 2006 

studuje pravoslavnou teologii na Prešovské univerzitě. Od roku 2003 je členem Zastupitelstva statutárního města Děčína. V 

letech 2004–2006 působil jako poradce poslance Josefa Hojdara. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen 

poslancem a o tři roky později mandát obhájil. 

foto facebook Stanislav Berkovec 

Stanislav Berkovec V sobotu 1. září 2012 začala platit novela o pozemních komunikacích, která mimo jiné nařídila odstranit do 

pěti let reklamní poutače v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Přijetí zákona je vyvrcholením kampaně hned 

tři neziskových organizací v čele s Kverulant.org. Kampaň trvala dva roky a zákonodárcům odešlo několik stovek mailů s 

výzvou, aby hlasovali pro zákaz billboardů. Zákon byl nakonec přijat a zakazuje velkou většinu reklamních zařízení u silnic 

vyšších tříd a do 1. září 2017 musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení. V dubnu 2016 však poslanec 

Berkovec předložil do parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že 

poslanec Berkovec prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k 

návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů, ztráta pracovních míst a daňový výpadek ve výši 

1,5 miliardy korun. Kverulant si to nedovede vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice 

nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do 

billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové 

firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před 

rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyř tisíců pracovních míst 

„vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, zdaleka největší hráč na českém 

billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2014 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2013. Podobné je to s 
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daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla. Podrobnosti naleznete v 

Kverulantově kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ. Stanislav Berkovec je poslanec PČR, zastupitel královského města 

Slaný (nestr. za ANO 2011), moderátor, novinář. Vyučen knihtiskařem, po Střední průmyslové škole grafické v Praze absolvoval 

Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté jako výtvarník Okresního kulturního 

střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV 

Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor zastupován agenturou. Od roku 1991 je aktivní v komunální 

politice, v současné době je zastupitelem královského města Slaný. V roce 2013 byl zvolen na kandidátce hnutí ANO 2011 

poslancem Parlamentu ČR. 

foto twitter Svatopluk Němeček 

Svatopluk Němeček Kverulant.org v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA zmapoval ceny praní prádla ve více než 

čtyřiceti nemocnicích za roky 2012, 2013, 2014 a za první polovinu roku 2015. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo 

Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr 

zdravotnictví Svatopluk Němeček. Svatopluk Němeček je bývalý ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, 

bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA 

studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele města 

Bohumín (za Stranu zelených), který čtyřikrát obhájil již za ČSSD. Od roku 2006 do roku 2010 byl i radním města. Od roku 

2005 vedl devět let Fakultní nemocnici Ostrava. V roce 2012 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje a v dubnu 2013 

vystřídal senátora Jana Žaloudíka na postu stínového ministra zdravotnictví. V lednu 2014 byl jmenován ministrem 

zdravotnictví ČR ve vládě Bohuslava Sobotky, načež rezignoval na post krajského zastupitele, ředitele nemocnice a několika 

dalších veřejných funkcí. Svatopluk Němeček je ženatý. 

foto Úřad vlády 

Andrej Babiš Andrej Babiš nebyl do Kverulantova blacklistu zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů ani za kauzu Čapí 

hnízdo, a dokonce ani za úkolování novinářů, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci 

mnohem dříve, a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, přesněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy. Životní prostředí 

je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České republice biopaliva 

prospěla. Jak se zlepšil jejich a náš každodenní život a kolika naopak biopaliva uškodila. Vše nasvědčuje tomu, že biopaliva ve 

světě způsobila výrazné zdražení potravin, škodí i 6 milionům motoristů v ČR a s jistotou prospívají jen Andreji Babišovi, který 

je vyrábí. A proto si Babiš důrazným lobbováním v Poslanecké sněmovně zajistil zvýšení povinně přimíchávaného podílu 

biosložky do pohonných hmot v roce 2010, krátce před parlamentními volbami. „Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem 

třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ přiznal tehdy veřejně poté, co sněmovna přehlasovala 

prezidentovo veto. V říjnu 2013 proběhly v ČR další sněmovní volby. Po nich Andrej Babiš obsadil post ministra financí. Že se 

nejedná o kolosální konflikt zájmů, si patrně nemyslí ani redaktoři Babišových novin. Právě biopaliva jsou oblast, na které panu 

Babišovi velmi záleží a kde je konflikt zájmů velmi zřejmý. A tak Babišovo ministerstvo připravilo pokračování daňového 

zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv. To původně mělo skončit s červen 2015. Vláda však v únoru 2015 

odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Andrej Babiš za to čelil velké kritice a v 

hlavní politické debatě České televize na svoji obhajobu uvedl: „Moje firmy nedostávají žádné dotace za biopaliva. Nechť to 

každý slyší už konečně. Ani korunu! Výhoda je ve spotřební dani. To znamená, kdo má tu výhodu? České dráhy, přepravci, 

Dopravní podnik. ČSAD. Moje firmy s tím nemají nic společného jako výrobce biopaliv…“ Všechno je to pravda. Až na tu 

poslední větu. V ní se skrývá celá potíž zatím nejjasnějšího střetu zájmů ministra financí a majitele Agrofertu. Zákon z dílny 

Babišových úředníků a vlády, jejímž je Babiš vicepremiérem, prodlužuje podporu spotřeby biopaliv. Motivuje dopravce, aby je 

kupovali. A oni je nakupují ročně za mnoho miliard. Úleva na spotřební dani dělá biopaliva mnohem dostupnějšími. Je 

naprosto evidentní, že bez zákonem nařízeného povinného odběru biopaliv a bez daňových úlev by spotřebitelé „od Babiše“ 

nenakupovali. Neplatili by, jakkoli zprostředkovaně, jeho firmám. A to Babiš prodává biopaliva zhruba asi polovině všech jejich 

spotřebitelů. Navíc je výroba a podpora biopaliv drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se 

původně myslelo. Andrej Babiš byl v době přidání na Kverulantův blacklist 1. místopředsedou vlády ČR, ministrem financí ČR, 

poslancem PČR, předsedou hnutí ANO 2011, podnikatelem. Absolvoval Fakultu obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 

působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl členem KSS. Od 

roku 1980 byl evidován jako spolupracovník StB, od roku 1982 byl veden ve spisech jako agent StB. Andrej Babiš vědomou 

spolupráci s StB odmítá a podal v této záležitosti žalobu na ochranu osobnosti. Mezi roky 1985 a 1991 zastupoval PZO 

Petrimex v Maroku. V letech 1991–1995 působil ve funkci ředitele obchodního oddělení 32 PZO Petrimex. Po vynuceném 

odchodu z Petrimexu začal podnikat v oblasti potravinářství a chemie. Byl členem řady statutárních orgánů společností, známý 

je především svým působením ve společnosti Agrofert. V listopadu 2011 založil občanské sdružení ANO 2011. V říjnu 2013 byl 

zvolen poslancem Parlamentu ČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem financí a místopředsedou vlády. 

foto facebook Miroslav Ševčík 
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Miroslav Ševčík Tehdejší děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík v březnu 2014 neoprávněně použil modrý maják, 

aby mohl jet dálnicí v protisměru. Došlo k tomu na dálnici D5 k hromadné nehodě. Dálnice se během chvíle proměnila v jedno 

velké parkoviště. Miroslav Ševčík ale po půl hodině čekání připevnil na auto modrý majáček, otočil auto do protisměru a dál 

pokračoval odstavným pruhem, který byl určen pro záchrannou službu a policii. Ševčík později přišel se zajímavým 

vysvětlením. Prý zachraňoval spolujezdkyni, které se udělalo špatně a potřebovala urgentní převoz do nemocnice. 

Podrobnosti o zneužívání absolutní přednosti v jízdě naleznete v kauze Modré majáky politiků. Miroslav Ševčík je český 

ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan a bývalý děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Působil také jako ředitel Liberálního institutu. Byl členem KSČ v letech 1985 až 1989. 

foto facebook Milan Wenzl 

Milan Wenzl Jako starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud 

jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za 

korupční jednání a na oba podal trestní oznámení. Státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné 

nepovažuje, a proto Kverulantovi nezbylo než kauzu KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 uložit do svého archivu. Milan Wenzl 

byl v době přidání na Kverulantův black list starostou MČ Praha 15 (nestr. za ANO 2011), podnikatel. Od počátku 90. let 

podniká. Je majitelem a jednatelem společnosti MILANO CZ, s.r.o., do roku 2009 vlastnil také firmu MILANO EU, s.r.o., a do 

roku 2013 společnost FIRMA WENZL, s.r.o. Do volené zastupitelské funkce kandidoval za ODS již v roce 2002. V roce 2014 byl 

jako nestraník za hnutí ANO 2011 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 15 a následně se stal starostou městské části. 

foto facebook Ludmila Müllerová 

Ludmila Müllerová V kauze SKARTU? RADĚJI NE! bylo cílem Kverulanta poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak 

se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny, ba dokonce překročeny. V 

květnu 2013 vláda projekt sKarty ukončila, a tak byla tato kauza uložena do archivu. Mnozí úředníci MPSV v roce 2012 

vyhrožovali klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem 

ministryni MPSV paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že 

převzetí sKarty není povinné. MPSV reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu 

ministerstva objevila výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho 

nenajdou, seberou mu dávky. Paní Müllerová pak svoje výhružky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání 

Radiožurnálu. Ludmila Müllerová je bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR, bývalá senátorka PČR a místostarostka 

městyse Dolní Čermná (TOP 09, dříve KDU-ČSL). Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po studiích pracovala na 

administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. Od počátku 90. let podniká v oblasti ekonomického a 

účetního poradenství. Mezi lety 1994 a 2003 figurovala ve statutárních orgánech firem Agentura RACIO, Bruntál – Meritum i 

akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. V letech 1998–2002 byla „lidoveckou“ poslankyní PČR. Další dva roky zastávala funkci 

náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídala za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla 

zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–

2010 byla místostarostkou městyse Dolní Čermná. V červnu 2009 přestoupila z lidové strany do nově založené TOP 09. Ve 

volbách do Senátu v roce 2010 neobhájila svůj mandát senátorky. Dne 16. listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a 

sociálních věcí, jíž byla do 10. července 2013. Ludmila Müllerová je vdaná a má dvě děti. 

foto twitter Veronika Vrecionová 

Veronika Vrecionová. V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ bylo Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů 

zákonem. To se podařilo a v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje 

nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely měly billboardy počínaje 1. září 2017 zmizet od dálnic a silnic I. třídy. To se z 

velké části později stalo. Zákon však mohl odstranit i reklamní poutače ze silnic II. a III. třídy. To se však nestalo, protože 

tehdejší senátorka Veronika Vrecionová prosadila v roce 2012 změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u 

místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 

procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. 

Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za 

značné podpory lobbistů. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

foto facebook Pavel Klega 

Pavel Klega uzavřel v roce 2008 za Prahu smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 

billboardů. Kverulant již od roku 2009 usiloval v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ o zrušení této nemravné a pro Prahu 

nevýhodné smlouvy. Bohužel nebyl úspěšný. Pavel Klega je zastupitel MČ Prahy 15, bývalý starosta MČ a zastupitel hl. m. 

Prahy (ODS). Vystudoval elektrotechniku a ekonomii veřejné správy. Do roku 2002 působil jako manažer v oborech 

informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a investiční činnosti ve výstavbě. V roce 1992 vstoupil do ODS, v 
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níž působil jako předseda OS na Praze 15 či místopředseda RS Praha. Roku 1998 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ 

Prahy 15, v roce 2010 se stal starostou, jímž byl po jedno volební období. Od roku 2002 byl dvanáct let zastupitelem hl. m. 

Prahy, v letech 2002–2010 zde vykonával funkci radního, resp. mezi roky 2006–2010 funkci náměstka primátora s působností v 

oblastech správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města. V Zastupitelstvu se nadále věnoval také 

územnímu rozvoji města. V minulosti byl členem statutárních orgánů několika pražských firem. Pavel Klega je podruhé ženatý 

a má dvě dospělé děti. 

foto facebook Stanislav Huml 

Stanislav Huml V kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ je Kverulantovým cílem prosadit zákaz billboardů zákonem. V 

květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Zákon však málem nebyl přijat. Když vládní 

návrh zákona zamířil v roce 2012 do poslanecké sněmovny, dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil 

pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné 

motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. Stanislav Huml je poslanec PČR, zastupitel města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav (ČSSD), dopravní expert. Vysokoškolsky vzdělán. V letech 1977–2005 pracoval u policie. Vystudoval práva na 

Policejní akademii ČR v Praze. Svou kariéru u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti 

podplukovníka. Po svém odchodu působil jako dopravní expert. Spolupracoval mimo jiné na dopravním zpravodajství pořadu 

Snídaně s Novou. V roce 2010 byl díky preferenčním hlasům zvolen jako bezpartijní na kandidátce VV do Parlamentu ČR a do 

Zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. O dva roky později vstoupil do ČSSD. Stanislav Huml je ženatý a má 

pět dětí. 

Facebook Bohuslav Svoboda 

Bohuslav Svoboda jako někdejší primátor hlavního města Prahy na počátku roku 2011 jmenoval členem antikorupčního týmu 

Pražská protikorupční rada (Prapor) značně problematického miliardáře Marka Dospivu. Tento tým poradců primátora 

Svobody měl nalézat recepty, jak v hlavním městě „zatočit“ s rozbujelou korupcí a s netransparentním rozdělováním veřejných 

prostředků. Nicméně majitel Penty Dospiva se asi v korupční problematice vyznal až příliš dobře. Dokazuje to výlet v srpnu 

2011 na slunný řecký ostrov Korfu. Vedle starosty Prahy 10 Milana Richtera totiž do Dospivovy velkovily na Korfu zavítali i 

známí zákulisní političtí hráči Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička. Dospiva proslul také tím, že si v roce 2010, za dob působení 

legendárního starosty Jančíka na Praze 5, nechal za veřejné peníze vybudovat sedm retardérů protože si poblíž koupil 

velkovilu. Bohuslav Svoboda (* 8. února 1944 Praha) je český lékař v oboru gynekologie a porodnictví a politik Občanské 

demokratické strany, který v letech 2010 až 2013 zastával post primátora hlavního města Prahy – nejprve v koalici občanských 

demokratů s ČSSD a později s TOP 09. Od roku 2013 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Mezi roky 1990 až 2011 

působil jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV, v letech 2003 až 2010 byl děkanem 3. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v obdobích 1990 až 1997 a opět 2010 až 2011 také jejím proděkanem. Od roku 2016 je 

přednostou Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN. Od ledna 2012 do listopadu 2013 předsedal regionálnímu sdružení 

Občanské demokratické strany Praha. 

foto twitter Aleksanda Udženija 

Aleksandra Udženija je jako někdejší pražská radní pro majetek zodpovědná za demolici národní památky, zimní stadion na 

Štvanici. A nešlo jen o jakési pasivní svolení ke zbourání, ale o aktivní snahu stadion zlikvidovat. Více v kauze ŠTVANICE NA 

ŠTVANICI. Aleksandra Udženija je bývalá zastupitelka hl. m. Prahy, 1. místopředsedkyní strany, místostarostkou MČ Praha 2 

(ODS). Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium marketingu a 

managementu na Anglo-American College. Od roku 1998 je členkou představenstva AGENS PLUS, a. s. V roce 2003 vstoupila 

do ODS, od roku 2005 předsedá OS Praha 2. V roce 2006 byla zvolena radní MČ Praha 2 a do Zastupitelstva MČ byla zvolena i 

v roce 2010. Téhož roku se stala i členkou a radní Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od roku 2007 je místopředsedkyní 

představenstva firmy R.G.S., a.s. Dne 23. května 2013 byla z postu pražské radní odvolána. Je vdaná a má dvě děti. 

foto město Opava 

Zdeněk Jirásek V kauze PRIMÁTORŮV PENĚŽNÍ OBCHVAT bylo cílem Kverulanta zrušit nesmyslné a zmanipulované výběrové 

řízení na obchvat Opavy, na kterém se podílel i tehdejší primátor Zdeněk Jirásek. To se nepodařilo. Druhým cílem bylo 

dosáhnout trestního postihu hlavních aktérů. Ani to se nepodařilo. Proto byla v červnu 2013 kauza uložena do Kverulantova 

archivu. Zdeněk Jirásek je bývalý primátor města Opavy a krajský radní (ČSSD), historik. Absolvoval Filozofickou fakultu UP v 

Olomouci a následně získal titul CSc. na KH ČSAV Praha. Od roku 1985 podnikl přes 60 zahraničních studijních pobytů v 

zemích po celém světě. V letech 1986–1992 působil jako vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava. V letech 1987–1989 byl členem 

KSČ. Od roku 1992 pracoval na Slezské univerzitě v Opavě, nejprve jako tajemník Ústavu historie a muzeologie, posléze byl 

proděkanem, děkanem i rektorem FPF SU. Od roku 2007 je členem ČSSD. Za ni byl roku 2008 zvolen členem Zastupitelstva 
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Moravskoslezského kraje a posléze se stal krajským radním. V dalším volebním období již nekandidoval. V letech 2010–2014 

byl primátorem města Opavy. 

foto twitter Radek John 

Radek John Problém zneužívání poslaneckých náhrad natolik rezonoval českou veřejností, že na něj vsadila strana Věci 

veřejné. Do parlamentních voleb v roce 2010 šla se slibem, že budou poslanecké náhrady vracet. Předseda strany Radek John 

tehdy dokonce sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné okénko, kam by mohl poslanecké náhrady vrátit. John však 

nikdy žádné okénko nehledal, žádné peníze nevrátil a podvedl tak voliče. Kverulant na něj proto podal trestní oznámení. Více 

o tom naleznete v kauze POSLANECKÉ NÁHRADY VĚCÍ VEŘEJNÝCH. Radek John je zastupitel MČ Prahy 5, bývalý 

místopředseda vlády ČR, bývalý ministr vnitra a poslanec PČR (VV), bývalý předseda strany, novinář. Po absolvování studia 

scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU zahájil novinářskou kariéru jako redaktor časopisu Mladý svět, kde pracoval až do 

roku 1993. V 80. letech působil rovněž jako scenárista ve Filmovém studiu Barrandov. Od roku 1991 podnikal v oblasti 

obchodu, marketingu a mediálního poradenství. V roce 1993 nastoupil do nově založené soukromé televize Nova, kde 

pracoval jako redaktor a posléze šéfredaktor publicistiky a vedoucí publicistického pořadu „Na vlastní oči“. V letech 2002–

2009 působil ve funkci předsedy představenstva mediální společnosti ORA PRINT, a.s. Roku 2009 ukončil v souvislosti se svými 

podnikatelskými aktivitami spolupráci s TV NOVA. Ve stejném roce se stal předsedou politické strany Věci veřejné, jímž byl do 

roku 2013. Ve volbách v roce 2010 do Parlamentu ČR byl zvolen poslancem a stal se ministrem vnitra a místopředsedou vlády 

ČR. V témže roce úspěšně kandidoval do Zastupitelstva MČ Prahy 5. Následujícího roku byl z funkce ministra odvolán a 

rezignoval na post místopředsedy vlády. 

foto Úřad vlády 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem publicisty Jana Urbana a 

Kverulanta odstoupení Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS 

ukončily působení Pavla Blažka v exekutivě za Kverulanta. A tak byla tato kauza s názvem WANTED DON PABLO uložena do 

Kverulantova archivu. Pavel Blažek je poslanec PČR, bývalý zastupitel Brna a MČ Brno-střed, bývalý místopředseda strany, 

bývalý ministr spravedlnosti (ODS), advokát. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté zde působil 

deset let jako odborný asistent na Katedře správního práva. Od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1998 vstoupil do ODS, 

kde osm let předsedal OS Brno-město a od června 2010 byl čtyři roky místopředsedou strany. Od roku 1998 zasedal po čtyři 

volební období v Zastupitelstvu MČ Brno-střed. Od konce 90. let byl členem statutárních orgánů mnoha společností. V roce 

2002 byl zvolen radním města Brna, poté, co byla ODS v letech 2006–2010 v opozici, se stal roku 2010 opět členem Rady 

města. Od roku 2007 do roku 2010 předsedal dozorčí radě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a do roku 2012 SAKO Brno, 

a.s. V červenci 2012 nahradil Jiřího Pospíšila v čele Ministerstva spravedlnosti. Současně vyslovil svou rezignaci na působení v 

městských společnostech a ukončení všech podnikatelských aktivit. Ministrem byl do 10. července 2013. Téhož roku byl na 

podzim zvolen poslancem PČR. Je ženatý, má dvě děti. 

foto twitter David Rath 

David Rath Dopravní obslužnost, resp. 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 

daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena 

tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček 

tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 

sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na 

služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. David Rath jako hejtman středočeského kraje 

uzavřel na sklonku roku 2009 takové smlouvy s dopravci bez výběrového řízení a na deset let dopředu. Stalo se tak těsně před 

tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Šlo o smlouvy za celkem 6,8 miliard 

Kč a pro kraj jsou dosti nevýhodné. Podrobnosti naleznete v kauze RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY. David Rath je bývalý 

hejtman Středočeského kraje, bývalý poslanec PS PČR a bývalý ministr zdravotnictví (ČSSD). Po vystudování Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze působil postupně jako lékař v pražském IKEMu, Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici 

Praha Motol. Mezi lety 1991–1994 byl členem Občanské demokratické strany. V roce 1995 spoluzaložil Lékařský odborový 

klub. O rok později zahájil jako společník a jednatel společnosti Paracelsum vlastní podnikání ve zdravotnictví. V letech 1998–

2005 vykonával funkci prezidenta České lékařské komory. Od listopadu 2005 do září 2006 byl ministrem zdravotnictví ve vládě 

Jiřího Paroubka. Od roku 2006 byl do roku 2013 poslancem ČSSD a „stínovým“ ministrem zdravotnictví. V roce 2008 vedl jako 

volební lídr ČSSD ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje. Po svém volebním vítězství se jako hejtman zviditelnil 

především hrazením zdravotnických poplatků krajem a snahou o zrušení předchozího prodeje krajských nemocnic. 

Kroužkování 
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Závěrem několik vět o volbách. Kandidátky sestavují orgány politických stran a hnutí a prosazují tak své preference v tom, kdo 

je má v parlamentu zastupovat. Aby se tento málo demokratický prvek omezil, doplňuje se poměrný volební systém často 

nějakým systémem preferenčních hlasů, jimiž mohou voliči pořadí na kandidátce ovlivnit. V Česku se ve volbách používá tzv. 

kroužkování jednotlivých kandidátů na hlasovacím lístku. Možnost kroužkovat se liší podle tipu voleb. 

Sněmovní volby 

Ve volbách do dolní komory Parlamentu může volič označit až čtyři kandidáty z listiny jedné strany, hnutí nebo koalice. Pro 

volby do Poslanecké sněmovny ČR platí, že pokud kandidátovi určité strany nebo hnutí dalo nejméně 5 % voličů této strany v 

daném volebním obvodě preferenční hlas, postupuje na první místo dané kandidátky. Je-li takových kandidátů víc, řadí se 

podle počtu preferenčních hlasů. Teoreticky je možné „vykroužkovat“ favorizované kandidáty politických stran tak, že se do 

poslanecké sněmovny nedostanou. 

Komunální volby 

V komunálních volbách má volič dokonce možnost dát své hlasy až tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to 

bez ohledu na volební stranu, tedy například z každé strany jednoho. A právě v komunálních volbách se velmi nabízí možnost 

nevolit kandidáty z Kverulantova blacklistu. 

Volby do krajských zastupitelstev 

I v krajských volbách volič do obálky vkládá pouze jeden list s listinou své oblíbené strany či koalice a může rovněž 

zakroužkovat pořadová čísla až u čtyř kandidátů, které by rád viděl v zastupitelstvu. Aby kandidát mohl přeskočit kolegy 

umístěné na vyšších pozicích listiny, potřebuje i v tomto případě kroužek od opět alespoň pěti procent voličů. 

Volby do Evropského parlamentu 

Členství v Evropské unii umožňuje každých pět let volit české národní zastoupení v Evropském parlamentu. Stejně jako v 

případě Poslanecké sněmovny Češi a Češky volí stranickou či koaliční listinu se jmény kandidátů. Pro celé území České 

republiky jsou použity stejné listiny. Volič může navíc označit až dva kandidáty, které by rád viděl zasedat v Evropském 

parlamentu. Tato vůle se vyjadřuje zakroužkováním pořadového čísla příslušného oblíbence. Kandidáti zakroužkovaní alespoň 

5 procenty voličů své strany mohou přeskočit výše umístěné. Pokud více kandidátů obdrželo přednostní hlas od alespoň 5 

procent voličů, rozhoduje počet těchto preferencí. 

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji za lepší správu věcí veřejných. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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352. Čtvrt milionu korun za jedno odpoledne pro politika Ondřeje 

Prokopa 
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Kolegové z Hlídače státu opět odvedli perfektní práci, když pečlivě zmapovali účast politiků na jednáních dozorčích rad 

pražských městských firem. Zjistili, že největším absentérem je Ondřej Prokop (Hnutí ANO), který v 2021 dorazil pouze na 

jediné mimořádné zasedání dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti. Za jedno odpoledne si tak Prokop vydělal 252 

000 Kč hrubého. 

Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO, foto FB Ondřej Prokop 

Město Praha vlastní 13 firem, které mají dozorčí radu. Dozorčí rada slouží jako kontrolní orgán, kterým majitel, Praha, 

vykonává vlastnická práva. Odměna za členství v dozorčích radách je pevná a nezáleží na počtu účastí na jednáních dozorčí 

rady. U Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) činí tato odměna 21 000 hrubého měsíčně. 

Nejvíce absencí (z alespoň 5 zasedání celkem) nasbírali šéf pražského ANO, Ondřej Prokop (Zdroj pitné vody Káraný, a.s., 4 

účasti z osmi), Ing. Radim Haluza (5 účastí z 9). Další velmi zajímavá zjištění naleznete v článku Jak pracují dozorčí rady 

pražských městských firem? 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/ctvrt-milionu-korun-za-jedno-odpoledne-pro-politika-ondreje-prokopa/
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353. Podpořte Kverulanta 
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Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky velkorysým lidem můžeme pokračovat. 

Buďte jedním z nich a podarujte nás alespoň malým darem. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a oznámili její přestupek na magistrát Kverulant odhalil další tunelování 

církevního majetku Kverulant zkontroloval vyplácení poslaneckých náhrad a odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze 

fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní oznámení Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na 

dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně vypsal Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé 

stavby místního kmotra Díky Kverulantovi dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu 

Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě Zatýkání v 

kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1244 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/podporte-kverulanta-2-2/
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354. Tunelář církevního majetku Juriga byl konečně vyhozen 
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Minulý týden Kverulant.org odhalil další tunelování církevního majetku. Do svěřenského fondu byl z majetku Arcibiskupství 

pražského vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Současně Kverulant odhalil vybudování rozsáhlé 

neprůhledné vlastnické struktury k vyvádění majetku církve. Hlavním hybatelem tohoto tunelování byl Antonín Juriga. Ten 

dostal minulý týden vyhazov. Kverulant věří, že k jeho odchodu významně přispěl svými odhaleními. Církevní majetek nemá 

být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen věřící veřejnosti. A právě toho se Kverulant snaží dosáhnout. Pomozte mu v 

tom, alespoň symbolickým darem. 

Vyhozený Antonín Juriga, foto Arcibiskupství pražské 

Nový pražský arcibiskup Jan Graubner minulý týden náhle propustil ekonomické manažery pražské arcidiecéze, která spravuje 

miliardové majetky. Skončili výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga a jeho partnerka Linda Dolečková. Antonín Juriga je 

bývalý politik a Linda Dolečková je jeho bývalá sekretářka, z které Juriga udělal ředitelku ekonomicko-strategické sekce 

arcibiskupství. Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech statutárních orgánů a dalších pozic, do 

kterých byli v rámci svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. 

Podle Kverulanta je to právě Juriga, kdo stojí za tunelováním církevního majetku v posledních letech. Juriga byl u toho, když 

na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. 

Pojďme se na tyto machinace podívat podrobněji. 

Hostivařské 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 jsou velmi dobré. 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. Stalo 

se tak darovací smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020. Podle právního řádu 

je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele 

farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi 

zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. 

Krácení daně? 

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 nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s 

developerem neuvádí. 

Ve smlouvě, kterou římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba 

pozemky, se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním“. Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu 

bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by tomu tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od 

darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i s převodem pozemků Dukovy nadace 

developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad. 

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 

https://www.kverulant.org/article/tunelar-cirkevniho-majetku-juriga-byl-konecne-vyhozen/
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Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní působil 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 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 privátní nadace. Za druhé, tato nadace není nijak vázána církevním, tedy 

kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci. 

Kverulant se domnívá, že Antonín Juriga a Linda Dolečková 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. 

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 rejstříků, 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. 

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 psal do Vatikánu a nunciovi 

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 nestalo 

včas, a tak Duka v srpnu 2021 na svoji nadaci převedl další církevní pozemky. 

Teprve 12. října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od apoštolského nuncia v Praze. Arcibiskup Charles D. Balvo v něm 

Kverulantovi píše, že Vatikán, resp. jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je cosi jako 

velvyslanec Vatikánu v České republice. 

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant 

dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek 

zpět církvi. 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m 2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 

Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky byly v době převodu z velké části volné a stavby tam stojící jsou lehké skladové 

haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky byly v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení 

koresponduje i s platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhadl cenu těchto pozemků na částku 

nejméně 170 milionů korun. 

Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému 

diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky 
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sám sobě. Výmluvně to dokládá podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou 

tam podepsáni tři naprosto shodní lidé: 

I s tímto převodem majetku církve na privátní nadaci se Kverulant odmítl smířit, a proto se v říjnu 2021 znovu obrátil na Svatý 

stolec s dopisem, že Duka pokračuje ve vyvádění církevního majetku mimo církev a že tak znovu porušil kanonické právo. 

Kverulant chtěl věřit, že Vatikán konečně prohlásí Dukovy transakce za neplatné. To se však nestalo. 

I v tomto případě nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2022 a nadace 

Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je privátní nadace dostane ani jaká má být 

jejich cena, směnná smlouva s developerem opět neuvádí. 

Svěřenský fond 

Arcibiskupství pražské založilo v září 2021 AP veřejně prospěšný svěřenský fond. Jeho svěřenskými správci se stali opět Balík, 

Juriga a Dolečková. O měsíc později vznikla APASSET s.r.o. Tuto společnost vlastní výše uvedený svěřenský fond a jednateli 

jsou opět Balík, Juriga a Dolečková. Podle rejstříku skutečných majitelů jsou majiteli tohoto svěřenského fondu tyto osoby: 

Dominik Duka, Antonín Juriga, Jan Balík, Linda Dolečková, Jan Žůrek, Petr Beneš, Jakub Kříž a Libor Bulín. Právnická osoba 

Arcibiskupství pražské mezi skutečnými majiteli není. 

O dva měsíce později, v prosinci 2021 bylo založeno další s.r.o., XPlace Beta s IČ 140 53 519. Uvádět IČ je v tomto případě 

nutné, protože později byla založena další společnost stejného jména jen s jiným IČ. Jediným vlastníkem XPlace Beta s IČ 140 

53 519 se stalo Arcibiskupství pražské. Jednateli se opět stali Balík, Juriga a Dolečková. Ještě v prosinci 2021, čtyři dny před 

Štědrým dnem převedlo Arcibiskupství pražské na XPlace Beta IČ 140 53 519 velký činžovní dům v pražské Jaselské ulici. Dům 

je po celkové rekonstrukci, je v něm asi 25 bytů a Kverulant jeho cenu odhaduje na 150 až 200 milionů korun. Pod smlouvou, 

ke které k převodu tohoto činžovního domu došlo jsou za Arcibiskupství pražské i za XPlace Beta s IČ 140 53 519 podepsáni 

prakticky titíž lidé. Za arcibiskupství je to Dominik Duka, Balík a Juriga. Za XPlace Beta s IČ 140 53 519 je to Juriga a Dolečková. 

Praha 6, Jaselská 285/7, foto Kverulant.org 

Dne 13. července 2022 byla založena další společnost s ručením omezeným, název byl stejný XPlace Beta jen IČ jiné 173 27 

237. Jednatelé byli stejný, jen majitel této firmy byl jiný a to společnost APASSET s.r.o. Společnost APASET už nevlastní 

Arcibiskupství pražské, ale je v majetku AP veřejně prospěšný svěřenský fond. 

V pátek 13. května 2022 Vatikán odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Jen pět dnů po tom 18. května došlo 

k převodu stejného činžovního domu v Jaselské ze společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519 na společnost XPlace Alfa s.r.o.. Za 

obě strany podepsali dokument, kterým k převodu došlo, naprosto titíž lidé, Balík, Juriga a Dolečková. Společnost XPlace Alfa 

s.r.o. Společnost XPlace Alfa s.r.o. na rozdíl od společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519. už Arcibiskupství pražské nevlastní. 

Společnost XPlace Alfa s.r.o. je vlastněna subjektem AP veřejně prospěšný svěřenský fond. Vyvedení velkého činžovního domu 

v Jaselské ulici za 150 až 200 milionů korun z majetku arcibiskupství tak bylo dokončeno. Podpis Duky na dokumentu, ke 

kterém k tomuto vyvedení došlo není. Nedá se tedy dokázat, že o tomto převodu věděl. O vyvádění ostatního majetku, o 

kterém budeme psát dál, však věděl naprosto určitě. A aby věc byla ještě složitější tak podle výše uvedeného dokumentu 

zanikla společnost XPlace Beta IČ IČ 140 53 519 a její jmění přešlo na společnosti XPlace Alfa s.r.o. 

Neprůhledná vlastnická struktura 

Už jste se v síti firem s podobnými nebo shodnými názvy, jen s jiným IČ, ztratili? Není divu, ale bude to ještě horší. Tím totiž 

popis neprůhledné vlastnické struktury zdaleka není u konce. Den po státním svátku, 29. října 2021 byly založeny dvě 

společnosti, XPlace Alfa s.r.o. a XPlace Services s.r.o. a AP lesnická s.r.o. Všechny tyto společnosti nevlastní arcibiskupství ale 

prostřednictvím firmy APASSET svěřenský fond. Na pozicích jednatelů v nich opět figurují Balík, Juriga a Dolečková. 11. 

prosince 2021 k nim přibyla XPlace Gama s.r.o. 29. června 2022 pak další dvě a to XPlace Delta s.r.o. a XPlace Epsilon s.r.o. Lze 

předpokládat, že i na tyto subjekty byl z Arcibiskupství pražského vyveden další majetek. 

Mimo výše uvedené firmy Juriga figuruje ještě v mnoha dalších subjektech, které mají něco společného s majetkem církve. 

Jsou jimi Beroun Real Estate s.r.o., Hořovice Real Estate s.r.o., XRetail Alfa s.r.o., Nadace sv. Ludmily a Nadace Arietinum. 

Neprůhlednou vlastnickou strukturu, která slouží k vyvádění majetku Arcibiskupství dobře ilustruje následující graf. Podobné 

grafy se primárně používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně 

otevře interaktivní graf. Odkaz na něj naleznete i zde. 

Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf 

Mediální ohlas 
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Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. 

Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o prvních Kverulantových odhalení natočili reportáž: 

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park 

a hřiště. 

Reakce arcibiskupství 

Zveřejnění Kverulantova odhalení vyvolalo na Arcibiskupství pražském dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář 

arcibiskupství a jeden ze statutárních zástupců Dukovy nadace, uveřejnil c červnu 2021 článek s názvem Správa církevního 

majetku v zemi závisti. Kdo by čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku, bude zklamán již perexem 

Balíkova článku: „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?“ 

Duka prohrál soud proti Kverulantovi 

V polovině května 2021 bylo Kverulantovi doručeno první 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. 

Foto: William Cho, pixabay 

Ve středu 20. července 2021 odvolací soud Kverulantovu 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 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.“ 

Druhé předběžné opatření 

Duka nesl nelibě dokonce i to, že Kverulant psal o zamítnutí jeho prvního předběžného opatření u odvolacího soudu tak, že 

„Soud dal Kverulantovi za pravdu“. Tento Kverulantův titulek a věta pod ním uvedená: „Odvolací soud však dal nyní 

Kverulantovi za pravdu a konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí“ se stal předmětem dalšího, druhého Dukova 

předběžného opatření. K velmi nemilému Kverulantovu překvapení Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu 2021 Dukovi vyhověl 

a nařídil Kverulantovi titulek přeformulovat. Kverulant nařízení soudu respektoval a změnil titulek na „Duka prohrál soud proti 

Kverulantovi“. I větu pod nadpisem na žádost soudu přeformuloval. 

I toto předběžné opatření považoval Kverulant za neomalený cenzurní zásah a podal proti němu odvolání. I tentokrát 

Kverulant namítal, že opatření nezákonně zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu. Odvolací soud však 

Kverulantovo odvolání v listopadu 2021 odmítl. Toto odmítnutí považuje Kverulant za absurdní. Nejen, že Městský soud v 

Praze nazývá Kverulanta „matkou“, ale zejména odůvodnění zamítnutí Kverulantova odvolání vychází z nejlepších tradic 

Kafkovy vlasti, tak dobře popsaných v románu Proces. Nuže, Kverulantovo odvolání proti předběžnému opatření se zamítá 

proto, že Kverulant už předmětný nadpis i inkriminovanou větu vymazal, a tak už vlastně neexistuje předmět sporu: 

Ústavní stížnost 

Kverulant se s tímto Kafkovským závěrem soudu odmítl smířit. Opravným prostředkem proti druhoinstančním rozhodnutím 

civilních soudů je dovolání, které však v daném případě nebylo přípustné. Proto Kverulantovi nezbylo než se obrátit na soud 

ústavní. Kverulant ve své ústavní stížnosti z ledna 2021 uvádí, že byly porušeny principy svobodného a demokratického státu, 

které zakotvují mimo jiné princip právního státu, jehož neoddělitelnou součástí je zásada předvídatelnosti a právo na právní 

jistotu. Podle Kverulanta bylo porušeno i jeho ústavně zaručené základní právo stěžovatele na spravedlivý proces. Dále bylo 

porušeno ústavně garantované právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu, zejména pak právo na projednání věci 

„stanoveným postupem“. A konečně také bylo porušeno právo stěžovatele na zákonnost postupu orgánů uplatňujících státní 
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moc, zejména ve vazbě na ústavní povinnost soudů rozhodovat spory a jiné právní věci v souladu se zákonem, přičemž i 

rozhodování o návrzích na nařízení předběžných opatření je podle právní teorie i podle konstantní a ustálené judikatury 

Ústavního soudu nedílnou součástí spravedlivého rozhodnutí ve věci. 

Třetí předběžné opatření 

Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku opravdu vytrvale. V říjnu 2021 

požádali jeho právníci soud o vydání dalšího, třetího předběžného opatření. Tentokrát prelátovi vadilo, že Kverulant na svých 

stránkách píše, že byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace 

Arietinum. Tato absurdní žádost o vydání předběžného opatření byla naštěstí obratem zamítnuta. 

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 zadostiučinění“ ve výši 3 miliony 

korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. K Dukově 

žalobě se připojili Juriga a Dolečková. Ty však po Kverulantovi požadují jen omluvu. Za vedlejšího účastníka sporu se 

prohlásilo Arcibiskupství pražské. Proti tomu však Kverulant podal námitku a požadoval jeho vyloučení z procesu. Důvodem 

pro vyloučení byla skutečnost, že ani teoreticky nemá právnická osoba právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené 

samotným neoprávněným zásahem do své pověsti. Soud Kverulantově argumentaci přitakal a usnesením z 2. září 2022 

arcibiskupství jako vedlejšího účastníka z procesu vyloučil. Arcibiskupství se proti tomuto vyloučení odvolalo. To samo o sobě 

není překvapivé, překvapivé je na tom to, že se tak stalo až 20. září 2022, tedy až za působení nového arcibiskupa Jana 

Graubnera. 

Duka byl konečně odvolán 

V pátek 13. května 2022 Vatikán konečně odvolal z pozice pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této 

změně také významně přispěl svým odhalením v této kauze. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

K Dukově pádu nepochybně přispěly i další jeho kauzy. Festival Divadelní svět Brno 2018 uvedl koncem května kontroverzní 

hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho 

práv, zaručených Listinou práv a svobod. Kardinál proto divadlo zažaloval. Když spor na všech úrovních pravomocně prohrál, 

oznámil v prosinci 2019, že ve sporu podá odvolání a nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva. V červnu 

2021 jeho právník potvrdil, že proti rozhodnutí soudů podají ústavní stížnost. 

V září roku 2019 bylo jednou z obětí podáno trestní oznámení na Dominika Duku za nadržování pachatelům sexuálního násilí, 

kteří se této činnosti dopouštěli v dominikánském řádu, jejž Duka v té době vedl. Podle právníka Patrika R. Daniela Bartoně 

měl Duka „v dominikánském řádu a potom i na dalších místech pomáhat unikat pachatelům sexuálních deliktů trestnímu 

stíhání“. 

Značně problematické byly také jeho vřelé vztahy s celou řadou velmi kontroverzních politiků. Tak například v létě 2021 vyšlo 

najevo, že hradní kancléř Mynář kupuje výrazně pod cenou od církve pozemky v Osvětimanech. Osvětimanská farnost nejprve 

nechtěla o nevýhodném prodeji slyšet, pak ale ve prospěch prodeje intervenoval sám kardinál. Není jisté, zda tak Duka učinil 

pro své přátelské vztahy s problematickým kancléřem, nebo proto, že jej Mynář vydíral blokováním realizace projektu 

svatovítských varhan v areálu Pražského hradu. Mynář má k Dukovi blízko. V roce 2017 byl kardinál na Mynářově oslavě 

padesátých narozenin. Rok předtím zase Duka sloužil mši v Osvětimanech na 666.* výročí založení obce. 

Kyjov, nástupiště 13, linka 666, foto: Michal Kupsa 
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Popularitu mu jistě nezajistila ani oslava jeho narozenin na střeše Arcibiskupského paláce v době tvrdého koronavirového 

lockdownu v dubnu 2021. Policie sice identifikovala celkem sedm účastníků, ale ti tvrdili, že se s doutníky v ruce v nočních 

hodinách sešli na pracovní schůzce a neporušili žádné vládní opatření. 

Velmi problematické bylo také Dukovo vystoupení z dubna 2022, ve kterém relativizoval vinu ruských vojáků znásilňujících 

ukrajinské ženy. 

Nový pražský arcibiskup a vyhazov Jurigy a Dolečnové 

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své 

spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. To se snad nakonec stane. Jak už bylo uvedeno, Arcibiskupství s Jurigou a s 

Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant věří, že k jejich odchodu významně přispěl svými 

odhaleními v této kauze. 

Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech statutárních orgánů a dalších pozic, do kterých byli v rámci 

svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. Zda byli Dolečková a Juriga odstraněni i ze správní rady Nadace 

Arietinum, Kverulant neví, ale pochybuje, že se tak stalo. Připomeňme si, že 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, tedy až v roce 2025. Dobrá zpráva ale je, že 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na 

postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. 

Prosba o podporu 

Církevní majetek nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se 

Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Pomozte mu v tom jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním 

příspěvkem. 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

* Číslo 666 je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana 

Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo 

oblíbené v satanismu. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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355. Den české státnosti 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 28. 9. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 8728.69 Kč ● Interakcí: 19 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/den-ceske-statnosti/ 

I my dnes slavíme český státní svátek. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a 

Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti 

Václavova bratra Boleslava. 

Marek Douša 

Hezký sváteční den přeje Kverulant. 

P.S.: Další Kverulantovy vtipy a aprílové zprávy můžete vidět zde. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/den-ceske-statnosti/
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356. ESTETIKU MUSÍTE MÍT V SRDCI 

Online ● estateandbusiness.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 28. 9. 2022, 18:54 

Autor: Jana Chuchvalcová ● Rubrika: Architektura 

Dosah: 34 ● GRP: 0.00 ● OTS: 0.00 ● AVE: 860.70 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://estateandbusiness.cz/estetiku-musite-mit-v-srdci/ 

29. 9. 2022 

28. 9. 2022 

Na svém webu se vtipně představují jako „DAM architekti, kteří dobře vaří a jí a mají výborné recepty a nějaké projekty a 

stavby“. Jde o tým pěti výrazných architektů, z nichž každý je jiný, přesto společně tvoří už mnoho let. Jedním z oněch pěti 

partnerů je Jan Holna, jednatel kanceláře DAM architekti. Povídali jsme si s ním nejen o vzdělávacím projektu DAM akademie, 

ale také o významu veřejného prostoru, přístupu společnosti k architektům a jejich práci nebo o strachu Čechů z volného 

prostoru. 

Text: Jana Chuchvalcová 

Foto: Daniel Hromada 

Některé z vašich projektů, které máte na vašem webu, se neuskutečnily. Třeba jako vaše Novomlýnská brána, která se mi moc 

líbí. Stejně tak nestojí Kaplického Chobotnice nebo krásné věžáky na Žižkově od Evy Jiřičné. Proč se u nás nerealizují takové 

odvážné stavby, když v zahraničí jich najdeme spoustu? 

Protože jsme Češi, neradi přijímáme nové věci a neradi opouštíme ty staré. 

Každý národ má své plusy a minusy. Opakem České republiky je v tomto ohledu Dánsko či Nizozemsko. Preferují nová řešení; 

i relativně ne příliš starou stavbu jsou ochotni zbourat a nahradit ji něčím moderním. Na druhou stranu to má své výhody, Češi 

jsou tak konzervativní, že je tu relativně bezpečno. Každý národ má své plusy a minusy. 

Zaujal mne váš projekt DAM akademie, vy sám učíte také na ARCHIP. Co bylo důvodem vzniku tohoto vzdělávacího projektu a 

proč je podle vás vzdělávání v oblasti architektury tak důležité, že se snažíte předávat své zkušenosti dál? 

Vzhledem k tomu, že se nám – stejně jako každému jinému – občas daří a občas nedaří, tak jsme si v jednom takovém horším 

období říkali, co tak budeme dělat. Jeden z nás chtěl vařit, další se věnovat vínu, a já jsem si říkal, že by bylo dobré udělat 

nějakou odnož, která by byla lehce marketingově zprocesovatelná. Ne jako architektura, která jde takto zprocesovat velmi 

špatně. Je příliš dlouhodobá, většina lidí ji nepotřebuje. Nechtěl jsem se věnovat svým koníčkům, protože je sice dobré, když 

se práce stane koníčkem, ale nefunguje to naopak. Chtěl jsem, aby to bylo něco, co vychází z mé práce. 

A tak vznikla myšlenka učit lidi ani ne tak základy naší práce, ale základy navrhování, koncepce prostoru atd. To umíme velmi 

dobře, ale mnoho lidí si to neuvědomuje, přitom to potřebují. Nepotřebujete architekta každý den, ale potřebujete základy. 

Aby člověk věděl, že když si koupí velké křeslo do malé místnosti, tak okolo něj nebude prostor, aby ho mohl pohodlně obejít. 

Jenže mezi tím se nám opět začalo dařit, takže z myšlenky udělat kurz sešlo. Tehdy jsem začal učit na ARCHIP, účastnil jsem se 

i nějakého byznys kurzu, kde jsem potkal lidi zaměřené na networking, kteří měli zkušenosti s prezentací na sociálních sítích. 

Pro mne to byl úplně jiný svět, jejich práce není tak dlouhodobá jako ta naše. To mne inspirovalo. 

Vše včetně zkušeností se studenty se tak dalo dohromady s mojí představou o kurzu. Sepsal jsem tedy jeho zásady, dal si 

termín, že za tři měsíce odstartuje, a začal jsem psát přednášky. V době, kdy kurz začínal, jsem ale neměl dopsanou ještě tu 

poslední. Postupnou evolucí během tří až čtyř let tak začal kurz někdy okolo roku 2018 fungovat. 

Kdo patří k typickým účastníkům? 

Odpovím takto; moje předpoklady o tom, kdo se bude na kurz hlásit a pro koho bude, se naprosto minuly s realitou, a to v 

dobrém slova smyslu. Původně jsem měl spíše definováno pro koho nebude. Neměl být pro architekty, studenty architektury, 

designéry apod. Domníval jsem se, že to jsou takové základy, které znají, anebo je zadarmo dostanou na své škole. A přestože 

jsem se těmto lidem snažil vysvětlit, že to je pro ně příliš jednoduché, nedali se odradit. 

https://estateandbusiness.cz/estetiku-musite-mit-v-srdci/
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Nakonec chodí mix naprosto různorodých lidí – architekti, lidé, kteří s architekturou nemají nic společného, studenti 

architektury, designéři, lidé z různých designérských studií. Z jednoho takového studia tam snad byli všichni. Pro další studio 

jsem dokonce dělal separátní kurz. Já vlastně nevím, proč na můj kurz architekti chodí.      

Možná je někdy dobré vrátit se na začátek a připomenout si to, co člověk kdysi slyšel, nebo to slyšet od někoho jiného, slyšet 

jiný názor… 

Snad je to pravda, nevím. Ale já bych sám na sebe nešel.      

Co vás na tom nejvíce baví? 

Je to skvělá činnost i proto, že tím asi splácím dluh. Pro českou společnost není estetika a kultura rozhodně na prvním místě, 

na rozdíl od některých jiných národů. Možná se to snažím změnit. Anebo podvědomě splácím dluh a snažím tak trochu 

napodobit svoji paní profesorku Vojtěchovou z gymnázia, kterou jsem měl kdysi na češtinu (jen tak mimochodem, jejím 

manželem byl architekt Vojtěch Vojtěch). 

Ta usoudila, že nemá smysl nás již poněkolikáté učit gramatiku, ale místo toho své hodiny věnovala literatuře, kultuře, 

architektuře, umění. Od pravěku až po různé -ismy. Podezřívám ji, že to vůbec v osnovách nebylo, ale pro mne to byla 

obrovská škola a dodnes si toho cením. 

Ještě zpět k vašemu kurzu, co bych se na vašem kurzu dozvěděla? Jak byste mne chtěl nalákat a co by mne to stálo? 

Spoustu nervů a hlavně čas.      Standardní kurz se skládá z deseti zastavení. A přestože původně byla tato zastavení 

koncipována jako hodinová, nezřídka se stává, že trvají více než dvě hodiny. Ideální počet je mezi čtyřmi až osmi účastníky (na 

rozdíl od mých původních představ alespoň dvaceti lidí). Pak se relativně brzy navzájem poznáme, lidé se začnou ptát, začnou 

navrhovat, co by se chtěli dozvědět, prostě to začne fungovat a baví nás to všechny. 

Mluvíme sice o historii, ale na ní si vysvětlujeme principy a základní zákonitosti fungování prostoru, základy kompozice. Lidé 

dnes sice vědí, co je moderní a co ne, co aktuálně letí, ale to je jen skořápka designu. Aby se člověk mohl pohybovat dobře v 

architektuře a designu, musí znát esenciální zákonitosti oboru, aby na nich dokázal stavět. Stejně jako když chcete skládat 

poezii nebo psát romány, musíte umět číst a psát. 

Proto vysvětluji absolutní základy, koncepční věci, principy navrhování prostoru a dispozice, které místnosti se k sobě hodí a 

které se naopak nemají rády, když jsou blízko sebe. Bavíme se o světle, materiálech a barvách, co barvy umí, čeho si všímat na 

světle, ne o svítidlech. Některé z těch zásad jsou tady tisíce let. Koncepční principy znali už Řekové, Římané, možná i civilizace 

před nimi. Zlatý řez bude zlatým řezem vždy. 

Stručně shrnuto, kurz DAM akademie je dělaný pro ty, kteří se po práci chtějí něco dozvědět a něco se naučit. Stačí si sednout, 

poslouchat, občas interagovat a ptát se, vyzvídat. 

Často je slyšet, že se u nás nevěnuje dost pozornosti kultivaci veřejného prostoru. Kde vidíte největší chyby a na čí straně je 

největší vina? Jsou to architekti, developeři, státní správa, samospráva? 

Ne, ani jedno z toho. Na vině je genetická výbava našeho národa. Nikdo se o veřejný prostor z pohledu estetiky nezajímá a 

nestará, nikdo nevnímá, že je tak špatný. Jsme národ, který upřednostňuje užitnou hodnotu před estetickou. Nejdůležitější je, 

když to funguje. Třeba při výběru auta je pro Čechy důležitá cena, funkce, vybavení, teprve potom barva a nakonec design. Ale 

třeba ve Francii a Itálii je to úplně jinak. Tam to mají naprosto obráceně, estetiku upřednostňují. 

Rčení, že je dobré, když je design i funkční, nevzniklo podle mého tady, ale třeba v Itálii. Vzniklo tam, kde si musí dávat pozor, 

aby to neudělali jenom hezký.      Češi nikdy nebudou mít estetiku na prvním místě. Navíc to není exaktní odvětví, to musíte 

mít v srdci, v hlavě, musíte to cítit. Musí to být pro vás priorita. 

Jedna z věcí, která by tomu mohla napomoci, je říct lidem, že to je špatně. Na stejné úrovni, jako když je učíte číst, psát a 

počítat. Ale to se dostáváme zpět k mému kurzu, kde lidi učím vnímat estetiku. Jen tak mimochodem, víte co je pro Čechy 

charakteristické? Mají strach z volného prostoru a z toho, že něco nebude útulné. 

Mohou přispět ke zlepšení samotní architekti tím, jak tvoří? 

Musí dělat svoji práci dobře, nesmí to vzdávat, což je v české společnosti pro architekta největší výzva. Architekti, developeři i 

všichni ze stavebního průmyslu k tomu přispívají, jak mohou, ale problém je jinde. 

Jestli tomu někdo může pomoci, tak je to celá společnost, která by už konečně měla nechat architekty dělat jejich práci. 

Problém je, že zde rozhodují lidé, kteří mají příliš velké pravomoci, ale minimální zodpovědnost. Ale jak už jsem zmínil, 

profitujeme z jiných věcí. Stejně jako všechny věci mají svůj rub a líc. 

*** 
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Ing. arch. Jan Holna 

V letech 1990 až 1996 studoval na Fakultě architektury, České vysoké učení technické v Praze. Poté rok působil v 

architektonické kanceláři PAK (Pata a Kordovský), Praha. V roce 1997 začal spolupracovat s DAM architekti (dříve DaM), kde je 

od roku 2006 partnerem a od roku 2014 také jednatelem. Od roku 2015 působí jako člen dozorčí rady Kverulant.org o.p.s. O 

rok později, v roce 2016, se stal také lektorem na ARCHIP (Praha). Autorizovaným členem České komory architektů je od roku 

1999. 

Autor: Jana Chuchvalcová 
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357. I díky Kverulantovi Středočeský kraj postupuje v zajišťování dopravy 

konečně transparentně 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 29. 9. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 4 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-

dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal-2/ 

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 

transparentních výběrových řízení. To se mu v létě konečně podařilo. A nyní kraj vyhlásil již druhou vlnu výběrových řízení na 

nové autobusové dopravce. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat věrolomné politiky a rozežrané 

úředníky alespoň malým darem. 

Foto: Eduardo Davad / Pixabay 

Soutěže za 20 miliard 

Poprvé v historii začal Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. V létě kraj vypsal první balík tendrů 

za 6,8 miliardy korun na Rakovnicku. Nyní kraj vyhlásil další, druhou vlnu s předpokládanou hodnotou 4,8 miliardy. Jediným 

kritériem je opět cena. Druhá vlna se týká oblastí Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka a Brandýska. 

Celková hodnota zakázek všech čtyřech plánovaných vln je odhadována na zhruba 20 miliard korun. Kraj dosud ročně dává na 

autobusy 1,45 miliardy korun. 

Kverulant považuje vypsání soutěží za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let 

práce. 

Slib 

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, 

které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal 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 neozval a ani nevypsal nové tendry. 

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 

jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi 

slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel. 

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta 

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 lepší služby. Má svou jistou, proplacenou 

prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče. 

Mlžení krajského úřadu 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým 

způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, 

srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy 

předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy 

https://www.kverulant.org/article/stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal-2/
https://www.kverulant.org/article/stredocesky-kraj-pred-rokem-kverulantovi-slibil-vypsani-souteze-na-dopravni-obsluznost-za-11-miliard-nyni-ji-skutecne-vypsal-2/
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zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách 

byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství: 

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by 

následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě 

mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka 

samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, 

ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování 

kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor 

veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo 

vnitra. 

David Rath 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na 

sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let. 

Foto: ČTK 

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl 

středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi 

Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní 

obslužnost realizována v roce 2014: 

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější 

dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr: 

Nejdražší dopravce „potřeboval “ 31,79 Kč za kilometr: 

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a nikoli jedna „hopsa 

hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

Foto: Kverulant 

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

ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 

transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. 

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal 

výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. 

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve 

Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila. 

Foto: ČTK 

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho 

náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle 

Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká 

suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto 

pokušení Robin Povšík patrně podlehl. 

Jaroslava Jermanová 

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v 

listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. 

Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že 

dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj 

se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník. 

Povinnost uspořádat soutěž 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici 

vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 

výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. Přesto se v 

létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený 

David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s 

dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje 

takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně 

vysoutěžené spoje. 

Fotokoláž: Kverulant 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 

činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj 

u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. 

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za 

kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za 

kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na 

kilometr. 

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 

2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady 

Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně. 

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant 

odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci 

bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal 

stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil 

přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem 

ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí. 

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno 

f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, 

že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. 

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, 

ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční 

hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, 

s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 

milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil. 

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA 

PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj 

ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu 

(CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km. 

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost 

Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu 

dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, 

který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím 

zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský 

kraj s 42,94 Kč za kilometr. 

Rozhovor s expertem 

Více o dopravní obslužnosti naleznete v rozhovoru z října 2021, který s dopravním expertem Janem Sůrou vedl Vojtěch 

Razima, ředitel Kverulanta. 

Prosba o laskavou podporu 
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Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch. Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte 

Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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358. Lemplovství nebo korupce? Praha 4 ani po dvou a půl letech 

neodstranila dva nelegální LED billboardy z pražské Jižní spojky 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 30. 9. 2022, 7:31 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 17 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/budou-konecne-po-vice-nez-roce-neodstraneny-dva-nelegalni-led-

billboardy-z-prazske-jizni-spojky-3/ 

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na 

rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich 

odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. 

Pokutu však úřad billboardářům nedal. Nyní, po více než dvou a půl letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou 

billboardy stále v provozu. Kverulant opakovaně protestuje a znovu žádá po Praze vysvětlení. Oceňte Kverulantovu důslednost 

v boji proti vizuálnímu smogu alespoň symbolickým darem. 

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už 

od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým 

byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl. 

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo 

povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále 

obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění 

staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň tehdy úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic 

nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. 

Nyní, po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Proto Kverulant dnes 

znovu žádá po Praze vysvětlení. Chce také vědět, co Praha 4 udělala proto, aby byly nelegální LED billboardy konečně 

odstraněny a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím největším je odstranění billboardů z ochranného 

pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich konec nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně 

zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost 

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

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

vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes 

více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s vyčištěním okolí silnic od 

vizuálního smogu uspěl. O totéž se nyní snaží v případě LED billboardů. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci, jakkoliv malým, 

za to však pravidelným darem. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/budou-konecne-po-vice-nez-roce-neodstraneny-dva-nelegalni-led-billboardy-z-prazske-jizni-spojky-3/
https://www.kverulant.org/article/budou-konecne-po-vice-nez-roce-neodstraneny-dva-nelegalni-led-billboardy-z-prazske-jizni-spojky-3/
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359. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 
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Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kde-je-lepsi-netankovat-duben-2022-2-2-2/ 

Špatný benzín a naftu prodávaly i 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 1. října 2022. 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol benzinových stanic je především Kverulantova zásluha, když se mu podařilo změnit 

letitou praxi ČOI. Podpořte ho za to, alespoň symbolickým darem. 

Díky Kverulantovi ČOI od ledna 2010 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. Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v 

právní moci. Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Dole na této stránce také najdete 

pravděpodobnou příčinu pochybení a její možný dopad na motor. 

1. Brušperk 

Čerpací stanice: Jožky Matěje 215, 739 44 Brušperk [ mapa ] 

Provozovatel: VENA – TRADE, s.r.o., sídlem Moravská Huzová 8, 783 13 Štěpánov, IČ: 2538153971 

Sankce: 110 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 4. 2022 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „ Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 43 °C, přičemž 

minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 10 °C. 

2. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou z 1. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená hodnota byla 65 mg/kg, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 35 mg/kg. 

3. České Budějovice 

Čerpací stanice: ČS LPG, Okružní 544, 370 01 České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: CH + CH – CB, spol. s r.o., sídlem Plzeňská 613/81, 370 04 České Budějovice, IČ 25165771 

Sankce: Celkem s kontrolou ze 4. 6. 2021: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 6. 2021 

Nekvalitní palivo: Zkapalněný ropný plyn (Liquified petroleum gas – LPG) nevyhověl v ukazateli jakosti „síra“, kde naměřená 

hodnota byla 57,1 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 30 mg/kg, tj. rozdíl 27,1 mg/kg. 

4. Libáň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Smutná 203, 507 23 Libáň [ mapa ] 

https://www.kverulant.org/article/kde-je-lepsi-netankovat-duben-2022-2-2-2/
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Provozovatel: Jaroslav Havel, sídlem Lindnerova 312, 507 23 Libáň, IČ 48993671 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 5. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „voda KF“, kde naměřená hodnota byla 0,835 % m/m, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN činí 0,416 % m/m, tj. rozdíl 0,419% m/m. 

5. Loukov 

Čerpací stanice: ČS Euro Oil č. 8, Loukov 236, 768 75 Loukov [ mapa ] 

Provozovatel: ČEPRO, a.s., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 601 93 531 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: Nafta motorová „Diesel bez Bio+“ nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená 

hodnota byla 57 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m^3, tj. rozdíl 24 g/m^3. 

6. Návsí 

Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, 739 92 Návsí 70 [ mapa ] 

Provozovatel: Steronal s.r.o., sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 06035353 

Sankce: 1 500 000 Kč 

Datum kontroly: 12. 3. 2021 

Nekvalitní palivo: 

Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kde naměřená hodnota byla: 

1. měření: 181,7 mg/kg, tj. rozdíl 150,6 mg/kg 

2. měření: 217,3 mg/kg, tj. rozdíl 186,2 mg/kg 

3. měření: 193,9 mg/kg tj. rozdíl 162,8 mg/kg 4. měření: 193,0 mg/kg tj. rozdíl 161,9 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle 

ČSN je 31,1 mg/kg. 

7. Třebíč 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Průmyslová 159, 674 01 Třebíč [ mapa ] 

Provozovatel: ICOM transport a.s., sídlem, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 2. 2021 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde naměřená hodnota byla 41,9 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 49,1 KPa. 

8. Přerov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice MOL Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., sídlem, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ 49450301 

Sankce: 500 000 Kč 

Datum kontroly: 25. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta (EVO Diesel Plus) nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita“, kde naměřená hodnota 

byla 488 g/m^3, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 33 g/m^3, tj. rozdíl 455 g/m^3. 

9. Rokycany 

Čerpací stanice: Čerpací stanice LPG, dálnice D5 směr Praha, 337 01 Rokycany [ mapa ] 

Provozovatel: Ludvík Zucha, sídlem Štipoklasy 66, 341 01 Plánice, IČ 06351760 
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Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: PHM – LPG nevyhověla v ukazateli „síra“, jehož zjištěná hodnota byla 166,4 mg/kg, přičemž maximální 

hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 135,3 mg/kg. 

10. Písková Lhota 

Čerpací stanice: Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota [ mapa ] 

Provozovatel: DIOS, spol. s r.o., sídlem Poděbradská 23, 290 01 Písková Lhota, IČ 49551957 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 13. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli „konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 222,5 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 214 °C, tj. rozdíl 8,5 °C. 

11. Jičín 

Čerpací stanice: ČS SHELL Hradecká 805, 506 01 Jičín [ mapa ] 

Provozovatel: Shell Czech Republic, a. s., sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 15890554 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „MEMK“, kdy byla zjištěna hodnota 9,3 % V/V, přičemž maximální 

hodnota podle ČSN je 7,3 % V/V, tj. rozdíl 2 % V/V. 

12. Lháň 

Čerpací stanice: ČS PHM, Lháň 21, 507 13 Radim [ mapa ] 

Provozovatel: MAVE Jičín, a.s., sídlem Lháň 21, 507 13 Radim, IČ 00580384 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „CFPP (teplota filtrovatelnosti)“, kde byla zjištěna hodnota – 4 °C, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je – 18 °C, tj. rozdíl 14 °C. 

13. České Budějovice 

Čerpací stanice: Benzina Lidická tř. 2177, České Budějovice [ mapa ] 

Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 6. 1. 2021 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli maximální možný obsah „MEMK“, tedy biosložky. Byla zjištěna 

hodnota 8 % V/V MEMK, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 7,0 % V/V MEMK °C, tj. rozdíl 1 %. 

14. Brněnec 

Čerpací stanice: ČS CARGAS, Moravská Chrastová 10, 569 04 Brněnec [ mapa ] 

Provozovatel: CARGAS OIL s.r.o., sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 01819402 

Sankce: 140 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 12. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 38,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 14,5 °C. 

15. Horní Lapač 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač [ mapa ] 

Provozovatel: Pavel Červenka, sídlem Horní Lapač 50, 769 01 Horní Lapač, IČ 60382236 

Sankce: 10 000 Kč 

Datum kontroly: 21. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 48,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53,0 °C, tj. rozdíl 5,5 °C. 

16. Tlučná 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 206, Hlavní 779, 330 26 Tlučná [ mapa ] 

Provozovatel: PASOIL s.r.o., sídlem Františka Halase 845, 434 01 Most, IČ 640 51 862 

Sankce: 75 000 Kč 

Datum kontroly: 19. 10. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Síra“, kdy byla zjištěna hodnota 25,2 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota je podle ČSN 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 13,4 mg/kg. 

17. Hatě 

Čerpací stanice: Čerpací stanice č. 30 ZARIS HATĚ, 

Chvalovice 185 

*, 669 02 

* Zpráva ČOI odkazuje na adresu Chvalovice 185. Tato adresa však v současné chvíli odpovídá ČP, 

která pokutována nebyla 

. ČP Zaris se nachází na adrese: 669 02 Chvalovice – Hatě [ mapa ] 

Provozovatel: ZARIS s.r.o., sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 28448391 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 9. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11 °C. 

18. Rozvadov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice F1 GAS, 348 06 Rozvadov [ mapa ] 

Provozovatel: TOP TANK s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha – Smíchov, IČ 26403226 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 2. 8. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA – 95 Super nevyhověl v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde byla zjištěna hodnota 67,8 KPa, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa, tj. rozdíl 6,9 KPa. 

19. Plzeň 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW, Domažlická 1127/168, 318 00 Plzeň [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 48038687 

Sankce: 1 500 000 Kč (původně 2 500 000 Kč) 

Datum kontroly: 30. 7. 2020 

Nekvalitní palivo: Benzín BA 98 SUPER nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Oktanové číslo – výzkumnou metodou – OČVM“, kde byla zjištěna hodnota 94,7, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 

97,6, tj. rozdíl 2,9. „Oktanové číslo – motorovou metodou – OČMM“, kde byla zjištěna hodnota 84,5, přičemž minimální 
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hodnota je podle ČSN 87,5, tj rozdíl 3. „Destilační zkouška – konec destilace“, kde byla zjištěna hodnota 310,5 °C, přičemž 

maximální hodnota je podle ČSN 214 °C, tj. rozdíl 96,5 °C. 

20. Valašské Meziříčí 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí [ mapa ] 

Provozovatel: ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., sídlem Žižkova 500, 738 01 Frýdek-Místek-Frýdek, IČ 28614020 

Sankce: 190 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 6. 2020 

Nekvalitní palivo: Ethanol-85 nevyhověl v ukazatelích jakosti: 

„Tlak par DVPE“ kde byla zjištěna hodnota 27,7 kPa, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 34,1 kPa, tj. rozdíl 6,4 kPa. 

„Voda KF“ kde byla zjištěna hodnota 0,834% m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 0,416% m/m, tj. rozdíl 0,418% 

m/m. 

21. Kelčice 

Čerpací stanice: Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice [ mapa ] 

Provozovatel: Čerpací stanice Kelčice s.r.o., sídlem Kelčice 140, 798 08 Vranovice-Kelčice, IČ 26252074 

Sankce: 110 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 41,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11,5 °C. 

22. Kolín – Sendražice 

Čerpací stanice: PHM, Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02 [ mapa ] 

Provozovatel: SIHELSKÝ s.r.o, sídlem Veltrubská 543, Kolín – Sendražice 280 02, IČ 25145428 

Sankce: 50 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Obsah síry“, naměřená hodnota činila 21,4 

mg/kg, přičemž normou stanovená maximální hodnota činí 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 9,6 mg/kg 

23. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 44 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 9 °C. 

24. Veletiny 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 5. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 8. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 46 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 7°C. 

25. Veletiny 
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Čerpací stanice: Čerpací stanice Veletiny 219, 687 33 Hradčovice [ mapa ] 

Provozovatel: První Autosprint s.r.o., sídlem Veletiny 31, 687 33 Veletiny, IČ 05674166 

Sankce: Celkem s kontrolou z 8. 2. 2020: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 2. 2020 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 42 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 11°C. 

26. Strážov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Strážov, 340 24 [ mapa ] 

Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o., sídlem Strážov 71, 340 24, IČ 25243586 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 16. 12. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 37,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 15,5 °C. 

27. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 20. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 23. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24 °C, přičemž 

minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 29 °C. 

28. Branišovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Branišovice 167, 671 77 Branišovice [ mapa ] 

Provozovatel: VILUKO trade s.r.o., sídlem Branišovice 167, 671 77, IČ 292 61 911 

Sankce: Celkem s kontrolou z 23. 11. 2019: 200 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 24,5 °C, 

přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 28,5 °C. 

29. Siřejovice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice OMW 2736 Siřejovice, D8, 41002 Siřejovice [ mapa ] 

Provozovatel: OMV Česká republika, s.r.o., sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 48038687 

Sankce: 300 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 11. 2019 

Nekvalitní palivo: LPG pro pohon nevyhovovalo v ukazateli jakosti „Síra (mg/kg)“, kde naměřená hodnota byla 125 mg/kg, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 45 mg/kg, tj. rozdíl 80 mg/kg. 

30. Albrechtice nad Vltavou 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Albrechtice nad Vltavou, 195 [ mapa ] 

Provozovatel: ATOS, s. r. o., sídlem Nad pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4, IČ 63671760 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 11. 2019 
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Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhovovala v ukazateli jakosti „teploty filtrovatelnosti CFPP“, kde naměřená hodnota byla 

-3 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je -10 °C, tj. rozdíl 7°C. 

31. Nová ves v horách – Mníšek 

Čerpací stanice: Čerpací stanice PHM F1, 436 01 Nová ves v Horách – Mníšek [ mapa ] 

Provozovatel: TOP TANK s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, IČ 26403226 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 14. 9. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli „indukční perioda – oxidační stabilita“, kde byla 

zjištěna hodnota 292 min., přičemž minimální hodnota podle ČSN je 339 min., tj. rozdíl 47 min. 

32. Turnov 

Čerpací stanice: Čerpací stanice ČSAD Turnov, Přepeřská 1602, 511 01 Turnov [ mapa ] 

Provozovatel: ČSAD Turnov s. r. o., sídlem Přepeřská 1602, 511 01 Turnov, IČ 25263501 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 9. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta třídy B nevyhověla v ukazateli „Síra“, kde byla zjištěna hodnota 39,1 mg/kg, přičemž 

maximální hodnota podle ČSN je 11,8 mg/kg, tj. rozdíl 27,3 mg/kg. 

33. Netolice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice U Šmídů v Netolicích [ mapa ] 

Provozovatel: EKOS Netolice v.o.s., sídlem Netolice, Hornická 658, IČ 63272024 

Sankce: 35 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 6. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorový benzin natural 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde naměřená hodnota byla 66,8 

KPa, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 60 KPa, tj. rozdíl 6,8 KPa. 

34. Lipník nad Bečvou 

Čerpací stanice: UNICORN, Hranická B 1677, 751 31 Lipník nad Bečvou [ mapa ] 

Provozovatel: UNIXAN s.r.o., sídlem Hodějice 302, 684 01 Hodějice 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 29. 5. 2019 

Nekvalitní palivo: Benzín BA – 98 Super plus nevyhověl v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde byla zjištěna hodnota 64,7KPa, 

přičemž maximální hodnota podle ČSN je 60,9 KPa, tj. rozdíl 3,8 KPa. 

35. Hořice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Na závisti 1439, 508 01 Hořice [ mapa ] 

Provozovatel: MOVI oil, s. r. o., sídle V jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 27162320 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 21. 5. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Bod vzplanutí P. M.“, kde byla zjištěna hodnota 46,5 °C, přičemž 

minimální hodnota podle ČSN je 53 °C, tj. rozdíl 6,5 °C. 

36. Aš 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Čapkova 6, 352 01, Aš [ mapa ] 

Provozovatel: Jaroslav Motyčka, IČ 12874094 
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Sankce: 5000 Kč 

Datum kontroly: 17. 4. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Síra“, kde byla zjištěna hodnota 27,1 mg/kg, přičemž maximální 

hodnota podle ČSN je 13 mg/kg, tj. rozdíl 14,1 mg/kg. 

37. Nasavrky 

Čerpací stanice: Čerpací stanice EUROBIT, Slatiňanská 261, 538 25 Nasavrky [ mapa ] 

Provozovatel: EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., sídlem Teplého 1375, Pardubice – Zelené Předměstí, 530 02, IČ 28825829 

Sankce: 15 000 Kč 

Datum kontroly: 20. 3. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „Bod vzplanutí P. M., kde byla na základě analýz třech na sobě 

nezávislých laboratoří stanovena průměrná naměřená hodnota 53 °C, přičemž minimální hodnota vzplanutí je ČSN stanovena 

na 55 °C, tj. rozdíl 2 °C. 

38. Dolní Břežany 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Dolní Břežany, Zbraslavská 406, 252 41, id. č. 1009279157 [ mapa ] 

Provozovatel: C Petrol s.r.o., sídlem 252 41 Dolní Břežany, Pražská 344 okr. Praha-Západ IČ 01986988 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 18. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla naměřena hodnota 52°C, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 1°C. 

39. Velké Němčice 

Čerpací stanice: BEST FUEL – shop, Brněnská 554, 691 63 Velké Němčice [ mapa ] 

Provozovatel: Noble Trade s.r.o., sídlem Polní 1098, 664 42 Modřice, IČ 03977633 

Sankce: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 5. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: 

Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla naměřena hodnota 28,5°C, přičemž minimální 

hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 24,5°C Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, protože byla 

naměřena hodnota 40,5°C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 12,5°C 

40. Nová Včelnice 

Čerpací stanice: Čerpací stanice „Kozlov“ v Nové Včelnici [ mapa ] 

Provozovatel: BEST FIN PLUS spol. s r. o., sídlem 1. Máje 562, 378 42 Nová Včelnice, IČ 25164236 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 2. 2019 

Nekvalitní palivo: Ethanol E85 nevyhovoval v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, protože byla naměřena hodnota 45 KPa, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 50 KPa, tj. rozdíl 5 KPa. 

41. Jizerní Vtelno 

Čerpací stanice: Čerpací stanice, Jizerní Vtelno 5, 294 31 [ mapa ] 

Provozovatel: K & P čerpací stanice s.r.o., sídlem Podkrušnohorská 432, 436 03, Litvínov – Chudeřín, IČ 28750900 

Sankce: 80 000 Kč 

Datum kontroly: 7. 1. 2019 
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Nekvalitní palivo: Motorová nafta neodpovídala v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M., kde byla zjištěna hodnota 48,0 °C, 

přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53 °C, tj. rozdíl 5 °C. 

42. Velké Dvorce 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Velké Dvorce 40, Přimda, 348 06 [ mapa ] 

Provozovatel: Anna Zatloukalová, IČ 48328014 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 27. 11. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorový benzín BA 95 SUPER nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli jakosti „indukční perioda – 

oxidační stabilita“, jehož zjištěná hodnota byla 287, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit minimálně 339, tj. rozdíl 52. 

43. Kratonohy 

Čerpací stanice: ČS ESOTANK, 503 24 Kratonohy 

Provozovatel: FORIANA, s.r.o., IČ 24836851, sídlo: Arkalycká 833, 149 00 Praha 4 – Háje 

Sankce: Celkem s kontrolou z 10.9. 2O18: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 13. 9. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli jakosti „síra“, kde zjištěná hodnota činila 23,7 

mg/kg, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit maximálně 12 mg/kg, tj. rozdíl 11,7 mg/kg. 

44. Kratonohy 

Čerpací stanice: ČS ESOTANK, 503 24 Kratonohy 

Provozovatel: FORIANA, s.r.o., IČ 24836851, sídlo: Arkalycká 833, 149 00 Praha 4 – Háje 

Sankce: Celkem s kontrolou z 13.9. 2O18: 350 000 Kč 

Datum kontroly: 10. 9. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli jakosti „síra“, kde zjištěná hodnota činila 89 

mg/kg, přičemž dle norem ČSN by měla hodnota činit maximálně 12 mg/kg, tj. rozdíl 77 mg/kg. 

45. Velké Němčice 

Čerpací stanice: MOL – 3071, D2 směr Brno, ZELEŇÁK, Velké Němčice, 691 63 [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, sídlo: Purkyňova 212/3, Praha 1- Nové Město, 110 00 

Sankce: 150 000 Kč 

Datum kontroly: 7. 8. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin (BA 95 Super) nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, kde zjištěná hodnota 

činila 63,4 kPa, přičemž dle norem ČSN, by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 1,4 kPa 

46. Mšec 

Čerpací stanice: Čerpací stanice Mšec, 270 64, Mšec 315 [ mapa ] 

Provozovatel: Milan Prokop, sídlem 270 64, Mšec 353, okr. Rakovník. IČ 11261820 

Sankce: 70 000 Kč 

Datum kontroly: 1.8. a 6.8. 2018 

Nekvalitní palivo: 

1.8.: Motorový benzín BA 95 Natural nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde u vzorku byla zjištěna 

hodnota 65,7 kPa, přičemž podle norem ČSN by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 3,5 kPa. 6.8.: Motorový benzín BA 95 

Natural nevyhověl limitním hodnotám v ukazateli „Tlak par DVPE“, kde u vzorku byla zjištěna hodnota 68,2 kPa, přičemž podle 

norem ČSN by měla činit maximálně 62,0 kPa, tj. rozdíl 6,2 kPa. 

47. Štítná nad Vláří 
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Čerpací stanice: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří [ mapa ] 

Provozovatel: JAVORNÍK – CZ s.r.o., sídlo: Štítná nad Vláří 414, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov, IČ 63490021 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 1. 8. 2018 

Nekvalitní palivo: Nafta motorová nevyhověla limitním hodnotám v ukazateli „Bod vzplanutí P.M.“, kde zjištěná hodnota činila 

51,5°C, zatímco podle norem ČNS by měla činit minimálně 53°C, tj. rozdíl 1,5°C 

48. Uhliště 

Čerpací stanice: PAP OIL, Uhliště, Chudenín, 340 22 [ mapa ] 

Provozovatel: MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, sídlo: Purkyňova 212/3, Praha 1- Nové Město, 110 00 

Sankce: 100 000 Kč 

Datum kontroly: 9. 7. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti tlak par DVPE, zjištěná hodnota byla 72,9 kPa, normou 

stanovené maximum je podle ČSN 62,0 kPa, tj. rozdíl 10,9 kPa 

49. Žebrák 

Čerpací stanice: Maja Oil, provozovna i.č. 1006822658, Pražská 503, 267 53 Žebrák [ mapa ] 

Provozovatel: MAJA OIL s.r.o., sídlem 267 53 Žebrák, č.p. 503, okres Beroun, IČ 27112713 

Sankce: 60 000 Kč 

Datum kontroly: 11. 7. 2018 

Nekvalitní palivo: Motorovýbenzin BA 95 Natural nevyhověl v ukazateli jakosti „Tlak par DVPE“, zjištěná hodnota byla 64,6 kPa, 

přičemž maximální hodnota by měla být 62,0 kPa, tj. rozdíl 2,6 kPa 

50. Benešov nad Černou 

Čerpací stanice: CZ, 154, 382 82 Benešov nad Černou [ mapa ] 

Provozovatel: AREX CZ a.s., sídlo: České Budějovice, Pražská tř. 2772/121, PSČ 37004, IČ 25156870 

Sankce: 30 000 Kč 

Datum kontroly: 4. 6. 2018 

Nekvalitní palivo: Benzin nevyhověl v ukazateli jakosti tlak par DVPE, zjištěná hodnota byla 64,7 kPa, přičemž maximální 

hodnota by měla být 62,0 kPa, tj. rozdíl 2,7 kPa 

Nízký bod vzplanutí nafty 

Důvod: Omyl. Jednoznačně chyba či nekázeň přepravce, kterým se prodejce rozhodně neobohatí. 

Jak se to stane: Nejčastěji při přepravě nafty v cisterně, v níž zůstal zbytek benzinu. Méně často při smísení obou paliv 

omylným stočením benzinu do nafty 

Nebezpečí pro motoristu: Bod vzplanutí je bezpečnostní parametr, kde 1 % benzinu v naftě může snížit bod vzplanutí až o 20 

°C a vysoké procento benzinových uhlovodíků může zhoršit další parametry jako viskozitu, mazivost a také cetanové číslo. U 

malých odchylek není riziko téměř žádné – benzin je vysoce těkavý a způsobuje je už v malém množství, které ještě motor ani 

vstřikování žádným způsobem neohrožuje. Výrazně snížený bod vzplanutí při vyšší přítomnosti benzinu dříve znamenal hlavně 

riziko požáru – zejména u starých náklaďáků a traktorů, kde úniky nafty z vyběhaných čerpadel a netěsných vstřikovačů bývaly 

běžné (a byl-li v ní benzin, mohla vzplanout od výfuku). Vysokotlakým vstřikovacím zařízením dnešních dieselů vadí hlavně 

snížená mazivost nafty s benzinem, která snadno způsobí jejich zadření se škodami i přes 100.000 Kč. 

Případný požár pak může přijít odjinud – benzinové páry vzplanou ve výfuku na oxidačním katalyzátoru a způsobí neřízené 

spalování sazí zachycených filtrem. Může se i roztavit a zažehnout zbytek auta. Česká norma připouštěla ještě před časem 45 

°C, aby se daly upotřebit lehčí produkty destilace, protože starším dieselovým motorům to nevadilo a dokonce se toho někdy 

využívalo jako nouzového opatření pro zimní starty. Byly časy, kdy se z toho tolik nestřílelo. V kombinaci s moderními motory 

s většími vstřikovacími tlaky a komplikovanějšími a přesněji vyrobenými čerpadly začal nabývat bod vzplanutí na významu. Za 
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významný se pokládá pokles bodu vzplanutí pod 30 °C. Přímo s nižším bodem vzplanutí je spojeno kavitační poškození 

palivové soustavy a zvýšené riziko požáru, protože nespotřebované palivo se přepadem z injektorů vrací zpátky do nádrže a 

jeho teplota se pohybuje mezi 40°C při běžném provozu po 100°C při velkém zatížení. To je způsobeno jednak tím, že se 

palivo stlačuje a také tím, že proudí railem a palivovým vedením v blízkosti motoru. Říká se, že 1% objemu benzínu v naftě 

způsobí pokles bodu vzplanutí asi o 20 °C. Není tedy třeba zase tolik benzínu přimíchaného v naftě, aby teplota paliva v 

nádrži dosáhla bodu vzplanutí nebo že aby se benzínové výpary hromadily v nádrži. Je pak věcí konstrukce palivové soustavy, 

jaká opatření výrobce přijal, v případě závady na palivové soustavě hrozí dokonce exploze nádrže. Nepřímo se pak lze 

očekávat, že taková směs benzínu a nafty má nejspíš sníženou mazací schopnost (čerpadlo vznětového motoru se naftou 

chladí a maže), vzniká riziko přidření čerpadla a zničení injektorů kovovými částečkami z čerpadla. 

Nízký obsah metylesterů mastných kyselin v bionaftě B30 

Důvod: Omyl. Podvod, kterým se prodejce obohacuje, vypadá jinak – koupí bionaftu zatíženou nižší spotřební daní a 

spotřebitelům ji prodává místo běžné motorové nafty. Svůj zisk tak zvyšuje o spotřební daň. Mimochodem zkratka MEMK je 

českým překladem známějšího anglického FAME, v češtině ovšem často říkáme MEŘO (metylester řepkového oleje) podle zde 

převažující palivářské plodiny. 

Jak se to stane: Chyba daňového skladu, který naftu s biosložkou mísil. 

Nebezpečí pro motoristu: Představuje jej spíš spalování nafty s vysokým podílem biosložky ve vozech, které na to nejsou 

přizpůsobeny, nebo tam, kde tomu není přizpůsoben provozní režim. 

Vysoký obsah síry v LPG 

Důvod: Omyl či podvod. Nekvalitní LPG. Nedostatečný proces odsíření v rafinerii. 

Jak se to stane: Dovoz levného „zmetkového“ LPG, které není určeno pro pohon vozidel. Vyšší obsah síry je dán tím, že se 

uhlovodíky méně odsířily ve výrobním procesu (produkční vady), respektive dovozem ze zemí, kde se méně odsiřuje v rafinerii. 

Nebezpečí pro motoristu: Poškození katalyzátoru i celého motoru vinou okyselování motorového oleje. Přítomnost síry v naftě 

nebo LPG není jen ekologickým parametrem, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale vede ke korozi prvků palivové 

soustavy. Vyrezlé vstřikovače (nafty nebo LPG) nejsou ničím neobvyklým, zejména u uživatelů navyklých jezdit pořád dokola k 

té samé pumpě. V případě vznětových motorů vede obsah síry v palivu ke zkrácení životnosti DPF. 

Nízký tlak par E85 

Důvod: Omyl či podvod. Malý podíl benzinu v E85 vzhledem k probíhající sezoně. 

Jak se to stane: Záměrné obohacení prodejce – méně drahého benzinu, více levného lihu. Nebo také nízká obrátka zboží v 

tanku, kde i v zimní sezoně (kdy E85 musí obsahovat až 30 procent benzinu) zůstává letní varianta s obsahem jen 15 % 

benzinu. Příčinou může být i nedostatečně rychlá obměna zboží. Vyšší tlak par může být způsobem i přidáním kontaminantů. 

Jedním z možných kontaminantů, kterým může být ovlivněn tlak par, je ethanol, který se běžně přidává do automobilových 

benzinů, max. do 5% V/V. Množství přidaného ethanolu ovlivňuje v množství cca do 5% V/V v důsledku azeotropické reakce 

tlak par. Vzhledem k obsahu kyslíku (35%) má ethanol ve srovnání s benzinem podstatně nižší výhřevnost. 

Nebezpečí pro motoristu: Obtížný či nemožný start vozidla za nízkých teplot, snížený výkon studeného motoru. Menší 

výhřevnost – kratší dojezd vozidla za dané natankované množství. Vyšší tlak par v pohonné hmotě mohl zvýšit obsah 

uhlovodíků, který se z pohonné hmoty odpařuje do ovzduší, přičemž emise do životního prostředí je nutné považovat za 

nepřímé poškození spotřebitele. 

Nízké oktanové číslo 

Důvod: Omyl či podvod. Málo složek pro zvýšení oktanového čísla (MTBE, ETBE, alkylát) či nevhodné uhlovodíkové složení 

benzinu. 

Jak se to stane: Dovoz zmetkového produktu, neodpovídá ČSN, může jít i o daňový podvod. 

Nebezpečí pro motoristu: Detonační spalování – klepání motoru. Oktanové číslo je antidetonační vlastnost, tedy odolnost 

proti samozápalům, které se jinak negativně odráží na funkci motoru, jeho účinnosti a také poškozují jeho části. Oktanové 

číslo tak vyjadřují odolnost paliva ve směsi se vzduchem proti samozápalu, který se projevuje jako,,klepání“ při kompresi ve 

válci motoru. 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 (tj. zvýšené náklady 

spotřebitele), včetně rizika poškození systému úpravy složení výfukových plynů. Dojít může až k mechanickému poškození 

hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů. Riziko poškození vozidla stoupá s výší naměřené odchylky. Novější pohonné 
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jednotky s čidlem klepání se do určité míry odchylky přizpůsobí a sníží předstih či plnicí tlak. Tím však klesne výkon a účinnost 

motoru. 

Vysoký obsah MEŘO v naftě 

Důvod: Podvod. Více nezdaněného MEŘO (MEMK) v motorové naftě. 

Jak se to stane: Nadlimitní obsah MEMK v motorové naftě ukazuje na provozní závadu při výrobě nebo dávkování FAME 

anebo na záměrné obohacení prodejce – nakupuje biopalivo bez daně a prodává jej za cenu motorové nafty. Svoji marži tak 

neoprávněně zvyšuje o spotřební daň. 

Nebezpečí pro motoristu: Rychlejší zanášení filtrů, tvorba šlemů a kalů v palivovém systému, polymerizace motorového oleje a 

poškození motoru. 

Překročení destilační zkoušky nafty 

Důvod: Omyl či podvod. Příměs látek nezatížených spotřební daní. 

Jak se to stane: Záměrné obohacení prodejce – nakupuje oleje podobné naftě, které však nejsou určeny pro pohon vozidel a 

zatíženy spotřební daní. Většina těchto látek se ale s rostoucí teplotou odpařuje méně než nafta, nesplní tak požadavek na 

maximální teplotu, při níž předestiluje 95 procent objemu. V minulosti se jednalo o časté případy používání nízkoviskozitních 

nezdaněných olejů v kvalitě odpovídající motorové naftě. 

Nebezpečí pro motoristu: Poškození motoru. Pokud nafta obsahuje více těžších složek, neudělá při dlouhodobém používání 

radost motoristům s vozidly, jejichž palivový systém je sestrojen na lehkou naftu – například legendární systém Delphi ve 

vozech Ford. Traduje se například historka o flotile nových vozů Ford Mondeo, které vydržely jezdit ve službách ruské 

pobočky Fordu pouze pár dnů, než těžší ruská nafta vykonala svoje. 

Teorie, že těžší nafta více maže je sice populární, ale nepoužitelná, celý palivový systém je prostě navržen na nějaké parametry, 

má nějaké vůle a počítá s nějakou tloušťkou mazacího filmu, a odchylky od návrhových parametrů vedou ke zkrácení 

životnosti, někdy dokonce extrémnímu. Kdo tedy krmí nějaký takový stroj pořád u stejné pumpy a shodou okolností tam 

prodávají nějaké opičí kapky, jeho dieselový chrochták pozdraví jednoho dne Kadla naposledy. V případě těžší nafty lze také 

počítat s vyšší spotřebou a kouřivostí, což jistě potěší emisní systémy a zejména částicový filtr. 

Vysoký konec destilace u benzinů 

Důvod: Omyl. Nejčastěji příměs motorové nafty. 

Jak se to stane: Zbytek nafty v tanku či cisterně. 

Nebezpečí pro motoristu: vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci produktu vysoko – vroucími produkty (např. 

znehodnocení benzínu naftou), kdy tento faktor negativně ovlivňuje spalovací vlastnosti a vyšší úroveň emisí nespálených 

uhlovodíků a pevných částic. 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 (uhlovodíkové emise) a případně i saze. Konec destilace nad 220 °C již 

představuje nebezpečí pro technický stav motoru, kdy pravděpodobnost poškození motorů roste s velikostí odchylek od 

předepsaných jakostních ukazatelů a s dobou po kterou je motor nekvalitnímu palivu vystaven. 

Nedostatečná oxidační stabilita 

Důvod: Omyl, kterým se nikdo neobohatí nebo příliš dlouhé skladování nafty s biosložkou. 

Jak se to stane: U klasických minerálních paliv byl problém s oxidační stabilitou prakticky vyřešen používáním vhodně 

upravených ropných frakcí a automobilový benzin i motorovou naftu bylo možné skladovat i po dobu několika měsíců. S 

příchodem biopaliv a zejména tedy s příchodem bionafty a jejím přídavkem do čistě minerální motorové nafty, se oxidační 

stabilita motorové nafty zhoršila natolik, že ji není možné skladovat po dobu delší než 3 měsíce od data výroby. U 

automobilového benzinu s přídavkem bioethanolu se problém s dodržením požadavků na oxidační stabilitu nevyskytuje. 

Samotný ethanol je značně odolný vůči oxidaci. 

Nebezpečí pro motoristu: Oxidační stabilita hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad 

při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky lze usuzovat, jak velkou tvorbu 

nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat. Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky ukazuje na oxidační nestabilní 

produkt, který může způsobit poškození palivového systému vozidla. Úsady vytvořené v naftě v důsledku oxidační nestability 

podle množství a charakteru mohou způsobit ucpání palivového systému a zvýšené opotřebování nebo poškození citlivých 

hydraulických prvků palivového systému. 
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Vysoký obsah síry v naftě 

Důvod: Podvod. Vyšším obsahem síry se projevují naftě podobné oleje, nezatížené však spotřební daní. 

Jak se to stane: Prodejce přimíchává topné či formovací oleje. 

Nebezpečí pro motoristu: Otrávení katalyzátorů, což ohrožuje pravidelné vypalování filtrů pevných částic (při regeneraci 

nevzroste teplota). Sám filtr se pak rychleji zanáší nespalitelným popelem a má podstatně kratší životnost, i kdyby regenerace 

probíhaly bezproblémově. Následné škody dosahující až 100.000 Kč se však neprojeví hned, ale až za delší čas po natankování 

či pravidelném používání daného paliva. Bývá tak těžké zpětně určit, který z prodejců za vaše problémy může. Z našeho 

pohledu se jedná o jeden z nejvážnějších podvodů. 

Seznam příčin a dopadů zjištěných závad pro motoristy byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a se serverem D-FENS. 

Autor: Vojtěch Razima 
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360. Zakázaná reklama na ČT 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 3. 10. 2022, 8:55 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 91 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/zakazana-reklama-na-ct/ 

Kverulant.org je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím 

víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu 

ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci 

koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a 

důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených 

reklam. Kverulant už v této věci podal množství podnětů. Pokud i vám vadí nelegální reklama a neustálé porušování zákona v 

přímém přenosu, prosíme vás, podarujte Kverulanta alespoň symbolikou částkou. 

Petr Dvořák, ředitel České televize 

Zákon z roku 2011 

Česká televize má již od roku 2011 reklamní vysílání limitované zákonem. Reklama je povolená pouze na stanicích ČT2 a ČT 

sport, kde nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Po zákazu reklamy v roce 2011 

Kavčí hory na nějaký čas reklamu z vysílání na ČT1 skutečně stáhly. Pak se ale oklepaly a začaly zákon obcházet. Začaly vysílat 

reklamu maskovanou tvrzením, že nejde o reklamu, ale o ušlechtilé sponzorování pořadu, které má ČT povoleno. Jako by 

Česká televize nedostávala koncesionářské poplatky. Jako by ročně od občanů nedostávala přibližně 6 miliard korun! 

Příjmy České televize z reklamního vysílání, sponzoringu a dalších komerčních formátů činí v letech 2017 až 2022 v průměru 

ročně více než 560 milionů korun. To je za sledované období v průměru 8 % všech příjmů České televize. Reklamní vysílání v 

podobě klasických reklamních spotů vyneslo v průměru 100 milionů ročně. Na, z podstatné části nelegálním, sponzoringu ČT 

v průměru vydělává skoro pětkrát tolik, a to 460 milionů korun ročně. S trochou nadsázky lze konstatovat, že ČT divákům 

denně dokazuje, že zločin se vyplácí víc než legální byznys. 

Příjmy České televize | sestavil Kverulant.org 

Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky. * 

Jiří BESSER, ministr kultury z doby, kdy se o zákazu reklamy na ČT1 jednalo, se s odstupem času cítil zklamán. V listopadu 2014 

v rozhovoru pro iDNES uvedl: „V době, kdy jsme jednali o bytí, či nebytí reklamy na kanálech ČT, někteří lidé upozorňovali na 

to, abychom zakázali i sponzoring a product placement. A my jsme říkali, že to bude bezvýznamné. Jenže teď po letech vidím, 

že pan ředitel Dvořák může stokrát ministrovi kultury říci, že to určitě vysílat nebude, ale při tom vlastním obchodním jednání 

takového gigantu, jakým je ČT, lidi napadne, že zákon jim to umožňuje a televizi nikdo nemůže bránit, aby si vydělala 

zákonným způsobem. A pak v televizi vidíme u jednoho filmu na ČT1 i čtyři sponzorské odkazy. Že by to takto mělo být, mě, 

když jsem tehdy pro změnu hlasoval, nenapadlo.“ 

To, že jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale podle Kverulanta není ten hlavní problém. 

Hlavním problémem je skutečnost, že miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně 

porušuje zákon. Co si pak takový divák odnese jako poučení o potřebě dodržovat zákony? 

Akneta 

Vadí vám reklama ve veřejnoprávní České televizi? 

Velmi vadí 

Nahrávání... 

Reklama před Večerníčkem 

Ale Česká televize nás nešetří a nešetří ani naše děti. A tak byl Večerníček v lednu 2012 přesunut z ČT1 na ČT2, protože na 

tomto programu reklama být může. Na ČT2 byl Večerníček až do léta 2018 obklopen reklamou zacílenou na děti. Přestože to 

bylo zakázané. Přestože zákon jasně říká, že reklama nesmí přímo nabádat děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého 

https://www.kverulant.org/cases/zakazana-reklama-na-ct/
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výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, ba ani přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali 

své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit, a proto již v 

březnu 2013 podal na Českou televizi stížnost Radě pro televizní vysílání. Rada Kverulantovi tehdy odpověděla, že sponzoring 

reklamou nejspíše je, ale oni s tím nic nesvedou a na postih už rezignovali: 

A protože RRTV tehdy na dodržování zákona rezignovala, vysílala ČT reklamu před Večerníčkem i po něm dál, jak dokazuje 

záznam z vysílání z 6. listopadu 2015. 

V létě 2018 se chvíli zdálo, že televize tuto nezákonnou praxi opustila a přestala Večerníček obklopovat reklamou cílenou na 

dětského diváka. Bohužel na konci září se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. V září 2018 byla reklama na 

spektakulární show uvedena ještě jako sponzorovaní pořadu. Už tehdy ale bylo evidentní, že cílem upoutávky je to, aby děti 

přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné vstupenky se pohybovala od 

1228 Kč až do astronomických 3507 Kč. 

Reklama zaměřená na děti 

V listopadu 2018 již ČT zahodila poslední skrupule a vysílala těsně před Večerníčkem reklamu zaměřenou na děti již ani 

neoznačenou jako sponzorství pořadu. Přitom podle zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

a § 48, odstavec (2), písmeno a) nesmějí televize vysílat reklamu, která mravně ohrožuje děti a mladistvé tím, že přímo nabádá 

děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. A 

podle písmena b) televize dokonce ani nesmí přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke 

koupi nabízeného zboží nebo služeb. 

Vymahatelnost práva 

Vymahatelnost práva je v české kotlině velký problém a tato kauza je dobrou ilustrací neveselého stavu. Tento stav by měl být 

změněn a v tomto konkrétním případě existují asi jen dvě možnosti. Buď Rada pracuje špatně a její rozhodnutí jsou špatně 

právně zdůvodněna, a potom je třeba vyměnit členy Rady. Nebo zákon neposkytuje činnosti Rady dostatečnou oporu. V obou 

případech má řešení v rukou parlament, který také jmenuje členy Rady. Kverulant v dubnu 2013 vyzval zákonodárce, aby se 

činností Rady zabývali. Marně. Pak přišel rok 2014 a s ním nové složení parlamentu a následně nové složení Rady České 

televize. Poslanci zvolili šest nových kandidátů do Rady České televize, kteří obsadili šest uvolněných míst. V březnu 2014 byla 

patnáctičlenná Rada ČT kompletní. V dubnu 2014 Kverulant podal Radě pro televizní a rozhlasové vysílání svoji stížnost znovu. 

Opět marně. Podal také stížnost i Radě ČT. Také marně. 

Prozření poslance Martina Komárka za ANO 

V prosinci 2014 se Kverulant obrátil na parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Po určité době se 

Kverulantovi ozval poslanec Martin Komárek. I on souhlasí s Kverulantovým názorem, že sponzorské vzkazy jsou ve 

skutečnosti reklamou. 

Ale panu poslanci Komárkovi nečiní problém v krátké době změnit diametrálně názor, a tak se už v březnu 2015 nechal v 

rozhovoru pro Hospodářské noviny slyšet, že: „Zákaz reklamy na jedničce nám přijde absurdní, když její program je komerční.“ 

O tom, že se pan poslanec nechal ochočit, aby spíše než zákon prosazoval zájem ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka, 

svědčí schůzka, která se uskutečnila o rok poději, v březnu 2016. Na schůzce v malostranské kavárně, které byl ředitel 

Kverulanta Vojtěch Razima náhodným svědkem, si ředitel ČT povídal s poslancem Komárkem o tom, jak to zařídit, aby Česká 

televize nespadala pod nový zákon o registru smluv. 

Product placement 

V roce 2015 ČT přišla s dalším modelem, jak obejít zákon. V roce 2015 bylo vyrobeno 12 dílů pořadu Auto Moto Revue. Ty se 

začaly od května 2015 vysílat. Pořad Auto Moto Revue byl druhým nejstarším vysílaným titulem ČT a v roce 2015 byl vysílán 

jako týdeník. Vše na programu ČT2. Vzhledem k početné motoristické obci patřil pořad k sobotním deseti nejsledovanějším na 

ČT2. Pořad byl však značně neobjektivní a vzhledem k tomu, jak vznikal, ani jiný být nemohl. Televize totiž kromě výroby 

skrytých titulků za pořad nic neplatila. 

Auto Moto Revue vyráběl externí dodavatel, kterého platili výrobci a prodejci aut, garážových vrat, poskytovatelé leasingů a 

podobně. Je evidentní, že tito inzerenti to nedělali proto, aby pomohli ČT plnit hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního 

vysílání, kterými jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 

svobodné vytváření názorů, jak to ČT ukládá v § 2 odst. 2 zákon o České televizi. Inzerenti tak činili proto, aby upozornili na 

svoje produkty, aby je představili ve skvělém světle. 

Navíc šlo o nepřípustné umístění produktu. Umístění produktu je totiž přípustné pouze v kinematografických dílech, filmech a 

seriálech vytvořených pro televizní vysílání, ve sportovních pořadech a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se pouze 



  

Přehled zpráv  921 

bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, jako např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do pořadu (§ 53a odst. 1 písm. 

a) a b) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). Pořady, které obsahují umístění produktu, musí splňovat tyto požadavky: 

• Jejich obsah a doba zařazení do vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost 

poskytovatele. 

• Nesmějí nabádat přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo 

služeb za účelem jejich propagace. 

• Nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt (§ 53a odst. 2 písm. a), b) a c) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). 

Všechny tyto výše uvedené zásady byly v pořadu Auto Moto Revue soustavně porušovány. Tak například v Auto Moto Revue 

odvysílané na ČT2 6. 6. 2015 byl testován vůz Subaru Forester s dvoulitrovým naftovým motorem o výkonu 147 koní, točivým 

momentem 350 Nm a bezstupňovou převodovkou. Jde o vozidlo se stálým pohonem všech kol a váhou 1700 kg. Redaktor o 

tomto „autě pro fajnšmekry“ tvrdí v čase 02.15, že jezdí s fantastickou průměrnou spotřebou 6,1 l / 100 km. Záhy je však 

redaktor usvědčen ze lži. To když se v reportáži v čase 04.30 objeví display s průměrnou spotřebou 9,2 l / 100 km. 

Kverulant se stále nechtěl smířit se soustavným porušováním zákona významné veřejnoprávní instituce, a proto v červenci 

2015 podal RRTV další podnět k šetření. Kverulant chce věřit, že 5 milionů českých motoristů si zaslouží vlastní objektivní 

pořad, a nikoliv product placementové orgie. RRTV se Kverulantovou stížností skutečně zabývala, ale došla k závěru, že vše je 

v naprostém pořádku: 

V hlavní roli hranolek 

Product placementové orgie se však netýkají jen pořadů o autech. Scéna, v níž hokejový expert Pavel Richter vychází ze stanu 

společnosti McDonald’s a přináší podnos s občerstvením, přičemž jeden hranolek nabízí kolegyni, byla příliš již i na jinak velmi 

shovívavou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. RRTV udělila v říjnu 2015 ČT za úspěšné hledání limitů nevkusu pokutu ve 

výši 350 tis. korun. 

Teprve po více než šesti letech, až v srpnu 2022, se tato pokuta stala pravomocnou. Městský soud v Praze (MS) rozhodoval o 

žalobě celkem čtyřikrát. Předtím se třikrát České televize zastal, ale rozsudek pokaždé zrušil Nejvyšší správní soud a věc soudu 

prvního stupně vrátil k novému projednání. 

Soudci „ve čtvrtém kole“ sporu nakonec vyhodnotili všechny námitky České televize proti uložené pokutě jako nedůvodné. 

„Jelikož žádný z uplatněných žalobních bodů nebyl důvodný a soud ani neshledal žádnou vadu, k níž by musel přihlédnout z 

úřední povinnosti a pro kterou by bylo potřeba napadené rozhodnutí zrušit, soud žalobu zamítl,“ konstatovala Horčicová. 

Také výše 350tisícové sankce, kterou televize označovala za přehnanou, byla podle soudu v pořádku. „Z rozhodnutí žalované 

(RRTV) je rovněž zřejmé, proč byla žalobkyni (ČT) uložena pokuta právě v této výši, a podle názoru soudu žalovaná při jejím 

ukládání zjevně nevybočila ze své správní praxe. Soud tedy neshledal uloženou pokutu jako zjevně nepřiměřenou.“ 

Další reklama cílená na děti 

I v srpnu 2016 poslal Kverulant RRTV další stížnost na porušování zákona. Před Večerníčkem na ČT2 i v tomto měsíci běžela 

reklama na jogurt a nový kriminální seriál večer na ČT1 „sponzorovala“ Toyota. Opět si Kverulant stěžoval marně, ale ani po 

letech trvání této kauzy svůj boj nevzdává. V listopadu 2017 podal další stížnost k RRTV. 

Reklama na hazard 

V říjnu 2017 totiž odvysílal program ČT1 po osmé hodině před hlavním večerním programem dokonce reklamu na hazard v 

online casinu SYNOTtip. V této reklamě přeje vyzývavě oblečená krupiérka divákovi nikdy nekončící zábavu v českém online 

casinu SYNOTtip: 

Bohužel ani tentokrát nebyl Kverulant úspěšný. RRTV mu v půlce prosince 2017 sdělila, že si nechala zpracovat analýzu spotu, 

ze které vyplývá, že o reklamu nejde. Kverulant si tuto analýzu od rady vyžádal a po jejím prostudování užasl, že podle ní spot 

nepřeje divákům nikdy nekončící zábavu v casinu SYNOTtip, ale prostě jen nikdy nekončící zábavu a k návštěvě online casina 

vůbec nevybízí. Inu, pokrytectví opět vítězí. 

Nicméně, čas od času ČT za reklamu na hazard nějakou symbolickou pokutu dostane. V létě 2021 dostala pokutu 100 000 Kč 

za skrytou reklamu při vysílání záznamu losování sázkových her společnosti Sazka. Pořad vybízel k nákupu dalších služeb 

Sazky. Během losování v červnu 2020 se v pořadu objevilo verbální sdělení, které vybízelo diváky k získání Sazka karty. Její 

držitel získává bonus účasti v soutěži o ceny Kolo štěstí a tím je motivován k podání sázky do loterie. Tím byl podle RRTV 

sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup je se Sazka kartou bonifikován. 
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RRTV na zpracování pořadu SazkaMobil Šance upozornila i v minulosti. Skrytou reklamu našla také v losování z prosince 2015, 

kde moderátorka zmínila, že virtuální operátor rozdává volné minuty. 

Bývalý komunista v čele ČT 

Kverulant považuje za důležité zmínit, že Českou televize vede od září 2011 bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným 

členem Komunistické strany Československa 20. září 1989. Historik Petr Blažek k tomu uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v 

době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, svědčí to o jeho, 

dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“ 

Kverulant opět píše radě 

Kverulant po částečné obměně radních zaslal v dubnu 2019 dopis všem členům Rady pro rozhlasové vysílání a vyzval je, aby 

zjednali nápravu. Opět marně. 

V první polovině roku 2020 došlo i k obměně Rady České televize. Takzvaná malá rada má dohlížet na fungování i peníze pro 

ČT. Novými členy se stali ekonomka Hana Lipovská i moderátor Luboš Xaver Veselý, jejichž zvolení do Rady ČT vzbudilo 

velkou kritiku. Radní se poprvé v nové sestavě sešli počátkem června 2020. Dvojici Lipovská a Xaver doplnili další nováčkové. 

Novinář Pavel Matocha a v březnovém prvním kole volby poslanců zvolení někdejší šéf televizního zpravodajství Roman 

Bradáč, ekonom Pavel Kysilka a bývalý hokejista a někdejší poslanec Jiří Šlégr. Všem novým i starým radním poslal Kverulant v 

půlce června stížnost na vysílání nelegální reklamy na ČT. Znovu zbytečně. 

Kverulant zase píše poslancům a senátorům 

Zákon o regulaci reklamy vstoupil v platnost v pátek 14. října 2011. Po jedenácti letech nepřetržitého porušování tohoto 

zákona Kverulant, v říjnu 2022, opět vyzval zákonodárce, Radu české televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílán, aby 

konečně sjednali nápravu. 

Jak už stojí v úvodu, Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a 

demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Na 

druhou stranu kvalitní veřejnoprávní službu bez peněz zajistit nelze. Koncesionářský poplatek se přitom nezměnil od roku 

2008. Možná je skutečně namístě zvýšit jej ze současných 135 korun na 150 korun za měsíc, jak v létě 2022 navrhovala Česká 

televize. Cestou do pekel je naopak dál tolerovat obcházení zákona nebo zvýšení podílu legální reklamy. Kverulant je 

přesvědčen, že veřejnosprávní televize nemá být závislá na zadavatelích reklamy. 

Prosba o podporu 

Třeba si i vy myslíte, že zákon je třeba dodržovat a že jeho porušování v přímém přenosu je nanejvýš škodlivé. Kverulant prosí 

o finanční podporu této kauzy, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

* Autorem tohoto legendárního výroku je ruský politik Viktor Stěpanovič Černomyrdin (9. dubna 1938, Čornyj Otrog – 3. 

listopadu 2010, Moskva), když hodnotil neúspěch měnové reformy Ruské federace v červenci 1993. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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361. Před pěti lety odešla legenda českého humoru Vladimír Renčín 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 4. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 135 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/pred-peti-lety-odesla-legenda-ceskeho-humoru-vladimir-rencin/ 

Dnes je to přesně pět let co navždy odešel český kreslíř, ilustrátor, karikaturista, autor skvělého humoru, neopakovatelné 

kresby a jedinečných postaviček jako byli Dlabáček, Rambousek a Marie. Když Kverulant.org začínal, střídaly se na jeho 

úvodní stránce kreslené vtipy. Tenhle nám pan Renčín daroval v roce 2011. Děkujeme, mistře, s vámi byl život v české kotlině o 

trochu snesitelnější. Chybíte nám. 

Reklama 

Vladimír Renčín 

Mimochodem, neziskové organizace často sklouzávají do jisté zaťatosti, která pramení z falešného pocitu, že právě ony jsou 

jedinými skutečnými ochránci veřejného zájmu. Máme za to, že účinný lék proti této umanutosti je humor. Proto již od našeho 

založení v roce 2009 sbíráme kreslené vtipy, které se týkají korupce a politiků. Vtipy naleznete na konci stránky. A od roku 

2012 vydáváme vždy 1. dubna aprílové zprávy. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/pred-peti-lety-odesla-legenda-ceskeho-humoru-vladimir-rencin/
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362. Další podezřelé kšefty tuneláře církevního majetku Jurigy 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 4. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 14 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/dalsi-podezrele-ksefty-tunelare-cirkevniho-majetku-jurigy/ 

Kverulant se několik let věnoval odhalování tunelování církevního majetku. I díky jeho zjištěním byl nedávno z Arcibiskupství 

pražského vyhozen hlavní tunelář Antonín Juriga. Po jeho odchodu vypluly na povrh jeho další kšefty. Lidové noviny odhalily, 

že vinnou bývalého výkonného ředitele Jurigy arcibiskupství prodělalo stamiliony na prodeji pozemků. Církevní majetek nemá 

být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen věřící veřejnosti. A právě toho se Kverulant snaží dosáhnout. Pomozte mu v 

tom, alespoň symbolickým darem. 

Antonín Juriga, fotokoláž Kverulant.org 

Nový pražský arcibiskup Jan Graubner před čtrnácti dny náhle propustil ekonomické manažery pražské arcidiecéze, která 

spravuje miliardové majetky. Skončili výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga a jeho partnerka Linda Dolečková. Antonín 

Juriga je bývalý politik a Linda Dolečková je jeho bývalá sekretářka, z které Juriga udělal ředitelku ekonomicko-strategické 

sekce arcibiskupství. Podle Kverulantových zjištění to byl právě Juriga, kdo stál za tunelováním církevního majetku v 

posledních letech. Nejnovější zjištění Lidových novin to potvrzují. 

Církev prodělala stamiliony na pozemcích prodaných exšéfem arcibiskupství 

Odhad hodnoty pozemků, které pražské arcibiskupství prodalo pod cenou skupině podnikatelů, nevyznívá pro Jurigu příznivě. 

Mělo se jich „zbavit“ za zhruba desetinu reálné ceny. Za poslední dva roky Juriga stihl rozprodat pozemky na okraji Prahy o 

celkové rozloze 350 tisíc metrů čtverečních. Obří lány ovšem vynesly arcibiskupství 32,4 milionu korun. Podle odhadu, je jejich 

tržní zhodnocení přes 320 milionů korun. Jde tedy o desetinásobek prodané hodnoty. 

Panská sýpka a sady v Dobřejovicích 

„Kdybych o takové ceně věděl, řekl bych, že je natolik příznivá, že by ani nebyl problém svolat mimořádné zastupitelstvo, 

abychom to koupili okamžitě. Byli bychom připraveni i na řádově vyšší cenu,“ říká Martin Sklenář, starosta Dobřejovic. Řeč je o 

budově místní panské sýpky a přilehlých sadů o rozloze dvou hektarů. Obec chtěla koupit špejchar od církve, která zde vlastní 

i další pozemky. Ale bývalý výkonný ředitel Juriga to odmítl. Objekt prý na prodej nebyl. Jenže loni v srpnu, aniž by oslovil 

obec, zmíněné nemovitosti prodal za pět milionů korun. Nad prodejní cenou přitom nekroutí hlavou jen starosta. Ceny se 

standardně pohybují v násobcích. 

Vyplývá to i z vyjádření Jany Veselé z realitní kanceláře Remax, která patří mezi respektované odborníky se zkušenostmi z 

lokality. „Pozemky (špejchar a bezprostřední okolí) mají celkovou výměru 1784 metrů čtverečních. Zde vidím cenu 8000 až 12 

000 korun za metr čtvereční. Pozemek o výměře 18 545 metrů čtverečních má smysl jen jako doplňující prostor k hlavním 

pozemkům a jeho cenu odhaduji na 200 až 500 korun za metr čtvereční,“ napsala Veselá na základě poskytnutých údajů z 

katastru a z územního plánu, který určuje, co se v místě smí postavit. I s nejnižšími možnými odhady se cena pozemků vyšplhá 

na 17,98 milionu korun. 

O 55 milionů levněji než je cena obvyklá 

Seznam pozemků, které církev za Jurigy v Dobřejovicích prodala, je ale delší. Patří mezi ně i orná půda v západním cípu obce. 

Ta je určena k částečnému komerčnímu využití. Arcibiskupství zde prodalo nedaleko od kruhového objezdu a sjezdu z 

Pražského okruhu plochu o rozloze deset tisíc metrů čtverečních. Inkasovalo za to sice 7,42 milionu, jenže podle odborníků 

mohlo získat násobně více. 

„I z hlediska umístění u silnice II. třídy je to jedna z možná nejzajímavějších ploch v obci,“ vysvětlil starosta Sklenář. Dodal, že 

cena komerčních pozemků se tam pohybuje v rozmezí deset až 15 tisíc korun za metr čtvereční. 

To potvrzuje i certifikovaná makléřka Jana Veselá ze společnosti Remax. Pozemek se skládá ze dvou odlišně využitelných 

ploch. Větší část je na byznys. „Část určená územním plánem jako OM (asi 5400 metrů čtverečních určených územním plánem 

https://www.kverulant.org/article/dalsi-podezrele-ksefty-tunelare-cirkevniho-majetku-jurigy/
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jako OM slouží k občanskému vybavení – komerční zařízení malá a střední) může v tomto rozložení dosáhnout ceny kolem 10 

000 až 12 000 korun za metr čtvereční. Zbytek kolem 2000 korun za metr čtvereční,“ uvedla Veselá. 

Není to přitom jediné možné využití pozemku. „Územním plánem je pozemek určen pro zařízení a obchod, ale přípustné je i 

bydlení vlastníka či provozovatele areálu a zde je velká šance, že část pozemku bude použita pro stavbu rodinných domů,“ 

upozornila Veselá. 

Při kalkulaci s nejnižšími odhady (10 000 a 2000 korun za metr čtvereční) by výsledná hodnota pozemku činila více než 63 

milionů. To je rozdíl více než 55 milionů korun. Opět není jasné, proč arcibiskupství prodávalo za zlomek. 

Grafika Lidové noviny 

Reakce arcibiskupství 

Zveřejnění výše uvedených odhalení vyvolalo na Arcibiskupství pražském dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář 

arcibiskupství a jeden z vysokých úředníků, který je za problematické prodeje přímo odpovědný, uveřejnil v neděli 2. října 

svoje prohlášení. Kdo by čekal liturgické vyznání viny: „Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším 

myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, 

všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali“, bude zklamán již perexem Balíkova článku: „ 

Mediální útoky především Lidových novin na titulní straně nelze vnímat jinak, než jako snahu některých bývalých zaměstnanců 

či neúspěšných obchodních partnerů poškodit Arcibiskupství pražské v očích veřejnosti. Články demagogicky manipulují 

informacemi a cíleně je zneužívají tak, aby u veřejnosti vyvolaly dojem o neetickém počínání představitelů církve a podlomily 

důvěru věřících“ 

Špička ledovce 

Výše uvedená zjištění jsou však jen špičkou ledovce. Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním 

právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní 

pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura 

firem, kam byl vyveden další majetek církve. V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale 

tunelování pokračovalo dál. Kverulant odhalil, že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový 

dům nejméně za 150 milionů korun. 

Prosba o podporu 

Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi 

nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi 

zaplatit si dobré právníky alespoň symbolickým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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363. Zkouška sirén 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 5. 10. 2022, 0:07 
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Pravidelná zkouška sirén vám především má připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta za to, že bojuje proti 

věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500. K darování můžete použít i 

tuto zabezpečenou darovací bránu. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu, jakkoliv malým, za to však 

pravidelným, měsíčním příspěvkem v jeho boji. 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. A dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a oznámili její přestupek na magistrát Kverulant odhalil další tunelování 

církevního majetku Kverulant zkontroloval vyplácení poslaneckých náhrad a odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze 

fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní oznámení Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na 

dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji skutečně vypsal Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé 

stavby místního kmotra Díky Kverulantovi dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu 

Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 institucí veřejné správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě Zatýkání v 

kauze vyvádění peněz z pražského dopravního podniku proběhlo pravděpodobně i díky Kverulantovi Úspěšně se zasazujeme 

o to, aby skončily kšefty hasičských bossů 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1275 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren-2-2/
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364. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 6. 10. 2022, 6:00 
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Odkaz: https://outsidermedia.cz/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/ 

1 

Zde naleznete posledních 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala Česká obchodní inspekce (ČOI). V úterý 

11. října uplyne právě dvanáct let od zveřejnění prvního adresného seznamu špatných pumpařů. Zveřejnil jej Kverulant.org 

po dvou letech úsilí tyto seznamy získat. Kverulantovi se tehdy také podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný 

seznam špatných čerpaček. To vedlo k významnému nárůstu kvality. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

5 5 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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365. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 
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Zde naleznete posledních 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala Česká obchodní inspekce (ČOI). V úterý 

11. října uplyne právě dvanáct let od zveřejnění prvního adresného seznamu špatných pumpařů. Zveřejnil jej Kverulant.org 

po dvou letech úsilí tyto seznamy získat. Kverulantovi se tehdy také podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný 

seznam špatných čerpaček. To vedlo k významnému nárůstu kvality. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

https://pravdive.eu/news/13275/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat
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366. LED billboard u magistrály na pražském Těšnově je již rok nelegální 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 6. 10. 2022, 7:08 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 21 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/led-billboard-u-magistraly-na-prazskem-tesnove-je-jiz-rok-nelegalni-2/ 

Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již více než deset let porušuje platná pravidla. Tím nejkřiklavějším je zákaz 

umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně. Dnes je to přesně rok, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo 

nezákonnost prodloužení stavebního povolení vydaného Prahou 8. Přesto billboard Praha 8 neodstranila, ani se o to 

nepokusila. Stejně tak Praha 8 nevypověděla billboardářům nájemní smlouvu, kterým si za velmi výhodných podmínek od 

Prahy 8 pronajímají pozemek pod tímto billboardem. Kverulant.org si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí a proto v 

dubnu 2022 na starostu Prahy 8, Ondřeje Grose podal trestní oznámení. Právě on je totiž podepsán pod smluvním dodatkem, 

který stanovuje pronájem městského pozemku pod billboardem na 30 let za směšnou cenu 6 500 korun měsíčně. Kverulant 

bojuje proti vizuálnímu smogu už roky i proto, že billboardy generují korupci. Pomozte Kverulantovi v jeho boji alespoň 

symbolickým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je 

citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící 

kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které 

z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího 

velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a 

jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m 2 

plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti 

historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do 

centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard 

je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu 

práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který 

lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ 

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný 

papír. 

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu 

umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů. Již 

v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna 

spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky. 

Prodlužování stavebního povolení pro LED billboard 

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale 

Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce 

roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí. 

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu 

stavební povolení z 13 října 2020 zrušil. Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, 

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. 

LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala 

rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, 

proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po 

pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v 

dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu 

do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání 

https://www.kverulant.org/article/led-billboard-u-magistraly-na-prazskem-tesnove-je-jiz-rok-nelegalni-2/
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odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost 

prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025. 

Nevypověditelná smlouva? 

Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. 

Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu neurčitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě 

uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen 

nepatrně a to na 306 000 korun ročně. To je ovšem cena za pronájem tří ploch pro billboardy. Za ten na Těšnově u magistrály 

dostává městská část Praha 8 jen 78 000 Kč ročně, to je 6 500 korun měsíčně. Podle údajů Technické správy komunikací tudy 

denně projede v průměru 142 tisíc aut. Pod tímto ostudným dodatkem je podepsán i současný starosta Prahy 8, Ondřej Gros z 

ODS. Gros je zastupitelem na Praze 8 již od 1998. 

Podle Kverulantových informací z dubna 2022 Praha 8 však tuto smlouvu nevypověděla a ani se o to nepokusila, přestože jí k 

tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Prý je to proto, že „předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy 

pouze z rozhodnutí městské části Praha 8 či bez uvedení důvodu.“ 

Kverulant tomu zdůvodnění naprosto nevěří. Možností, jak by mohla Praha 8 smlouvu s billboardáři ukončit, je jistě celá řada. 

Smlouvu je možné ukončit například proto, že nájemce zjevně nedodržuje „ bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy 

a další zvláštní právní předpisy, včetně předpisů chránících životní prostředí (zejména též ust. příslušných obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce, tj. Hl. města Prahy), v platných zněních.“ či proto, že „pokud nebyla vydána veškerá povolení 

příslušných správních úřadů k umístění a provozování reklamního zařízení, není nájemce oprávněn instalovat, ani provozovat 

uvedené reklamní zařízení na předmětu nájmu.“ 

Trestní oznámení 

Benevolenci, s jakou Praha 8 postupuje proti billboardům z Media Channel, si Kverulant nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. 

Proto v dubnu 2022 na politiky z Prahy 8 podal trestní oznámení. V Praze 8 vládne menšinová koalice ODS-Spojené síly pro 

Prahu 8 (TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS). Právě ten 

Gros, který v roce 2009 uzavřel s billboardáři dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. 

Dotaz dle zákona 

Dnes Kverulant opět položil Praze 8 dotaz dle zákona. Zajímá ho, jak je možné, že je LED billboard stále v provozu? Co udělala 

Praha 8 proto, aby byla stavba již odstraněna? Vydala Praha 8 již rozhodnutí o zákazu používat stavbu? Pokud ne, tak proč ne? 

Jak se vyvíjí řízení o odstranění stavby? Již bylo alespoň vydáno rozhodnutí? Je toto rozhodnutí již doručeno? Je již v právní 

moci? Vypověděla již Praha 8 nájemní smlouvu společnosti Media Channel, nebo alespoň nějakou její část alespoň upravila? 

Prosba o podporu 

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 radikální snížení jejich počtů. 

Díky němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. 

Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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367. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat 
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Zde naleznete posledních 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala Česká obchodní inspekce (ČOI). V úterý 

11. října uplyne právě dvanáct let od zveřejnění prvního adresného seznamu špatných pumpařů. Zveřejnil jej Kverulant.org 

po dvou letech úsilí tyto seznamy získat. Kverulantovi se tehdy také podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný 

seznam špatných čerpaček. To vedlo k významnému nárůstu kvality. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Prev Z Ukrajiny vyháňajú iránskych študentov Next Vyslechli jsme si pohádky, jak Česko naplno využívá výhod, že je 

předsednickou zemí EU a nastoluje agendu | 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 

https://oral.sk/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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368. Benzínka MEDOS Vinohrady vyhověla kontrole ČOI 
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Kverulant zjistil, že čerpací stanice MEDOS na pražských Vinohradech prodávala naftu plnou bublin. Kverulant se se svými 

zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci. Ta provedla kontrolní odběr, palivo však vyhovělo. Kverulant se kvalitou nafty 

a benzínu zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Oceňte Kverulantovu práci alespoň malým darem. 

V sobotu 3. září 2022 se při tankování na MEDOSu objevilo v průhledovém okénku enormní množství bublin v čerpaném 

palivu. Navíc průhledové okénko nebylo zaplněno palivem celé, ale pouze asi z poloviny. Nad hladinou paliva pak bylo 

neobvyklé množství pěny. Dle Kverulanta je evidentní, že předmětné palivo bylo prodáváno nevyhovujícím způsobem nebo 

šlo o palivo nevyhovující normám. Proto se v pondělí 5. září obrátil se svými zjištěními na Českou obchodní inspekci. Ta 

údajně stihla odebrat vzorky ještě ten den. Palivo však překvapivě vyhovělo. V dopise z 5. října ČOI Kverulantovi sdělila: „Na 

základě výsledku laboratorního hodnocení Vám sdělujeme, že odebraný vzorek pohonné hmoty vyhověl ve sledovaných 

ukazatelích požadavkům ČSN EN 590+A1:2018. Výše uvedené provozovně budeme nadále věnovat pozornost v rámci 

aktualizovaných plánů kontrol našeho úřadu.“ 

Kverulant se kvalitou nafty a benzínu zabývá již řadu let. Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo 

pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Tento seznam byl sestaven ve spolupráci se Světem 

motorů a serverem D-FENS a je pravidelně aktualizován. 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 o pokutách. 

Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete 

dostávat do mailu i vy, napište si o něj. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S 

Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta jakkoliv malým zato 

však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/spatna-nafta-na-benzince-medos-vinohrady-2/
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369. Ministr spravedlnosti půjde před soud pro podezření ze střetu 

zájmů, má to ale háček 
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Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v Brně spustili razii související s vyšetřováním možných 

manipulací s městskými byty. Policisté zadrželi osm lidí. Policie dlouhodobě podezřívá i ministra spravedlnosti Pavla Blažka 

(ODS), který tlačil na dozorující žalobce případu. Ve stejné době agentura AFP uvedla, že francouzský ministr spravedlnosti Éric 

Dupond-Moretti stane před soudem pro podezření ze střetu zájmů. Kverulant.org sleduje Pavla Blažka alias Dona Pabla už 

mnoho let a je přesvědčen, že i on by měl stanou před trestním senátem. A právě o to se Kverulant snaží. Pomozte mu v tom 

alespoň symbolickým darem. 

Pavel Blažek | Fotokoláž ATEO 

Policie v Brně zadržela osm lidí. Razii provádí i u spolupracovníka ministra Blažka 

Zásah, který začal v úterý brzo ráno na několika místech Brna, potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které kauzu 

dlouhodobě dozoruje. „V tento okamžik lze jen obecněji konstatovat, že předmětná trestná činnost měla být páchána v 

souvislosti s přidělováním městských bytů a nebytových prostor v Brně,“ uvedli olomoučtí žalobci. Národní centrála proti 

organizovanému zločinu provádí domovní prohlídky na několika místech. 

Policisté vedou pod dozorem státní zástupkyně trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na 

organizované zločinecké skupině, zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny a dále ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Proti občanským demokratům vypovídá jejich někdejší 

blízký spolupracovník a přítel Pavel Hubálek. Politici včetně Blažka ho doteď označovali za lháře a podvodníka. Nyní se ale 

ukazuje, že policisté shromáždili další výpovědi a důkazy, které jeho verzi podporují. 

Nynější razii předcházely v minulých dvou letech zásahy přímo na radnici Brno-střed. Při nich si policie odnesla dokumenty 

související s nemovitostmi, které patří vlivným členům jihomoravské ODS. Tu vede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pozvání 

na podání vysvětlení dostala primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl. Oba někdejší Blažkovi advokátní 

koncipienti. 

Mezitím ve Francii 

Francouzský ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti stane před soudem pro podezření ze střetu zájmů. Člen vlády je 

podezřelý, že zneužil svých pravomocí a z pozice ministra zasahoval do případů, kterým se věnoval ještě jako advokát. Jeho 

případnou vinu bude posuzovat Soudní dvůr republiky (CJR), jediná instituce, která smí soudit ministry kvůli podezření ze 

skutků, jichž se údajně dopustili během výkonu funkce. 

Éric Dupond-Moretti | AFP 

Dupond-Moretti je první úřadujícím ministr, který stane před CJR. Rozhodnutí vyšetřovatelů poslat případ před soud není 

překvapivé, ale může člena vlády velmi nepříjemně zasáhnout. Justice se případem zabývala od loňského ledna. 

Ministr se proti rozhodnutí hodlá odvolat. Vzhledem ke složitým procedurám proces nejspíš nezačne před koncem roku 2023. 

Francouzský trestní řád za zneužití pravomoci stanoví až pětiletý trest vězení a pokutu 500 tisíc eur (12,3 milionu korun). 

Stížnost na ministra podaly dvě francouzské soudcovské odborové organizace a asociace pro boj proti korupci Anticor na 

podzim roku 2020. Ministrovi vytýkají, že krátce po svém nástupu do úřadu nařídil generální inspekci spravedlnosti zahájit 

správní řízení, které je předběžným krokem k disciplinárnímu řízení, proti soudcům, proti kterým jako advokát stál. Ministr 

podle stěžovatelů zneužil svých výsadních práv k vyřizování účtů. 

https://www.kverulant.org/article/ministr-spravedlnosti-pujde-pred-soud-pro-podezreni-ze-stretu-zajmu-ma-to-ale-hacek/
https://www.kverulant.org/article/ministr-spravedlnosti-pujde-pred-soud-pro-podezreni-ze-stretu-zajmu-ma-to-ale-hacek/
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Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo 

Pavel Blažek selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human. Navíc lhal a podváděl. Proto bylo cílem Kverulanta odstoupení 

Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti. Pád celé vlády v létě 2013 a následný volební debakl ODS ukončilo působení 

Pavla Blažka v exekutivě. ODS se však patrně nepoučila a na podzim 2021 se Blažek opět stal ministrem spravedlnosti. 

Kverulant opět protestoval a předsevzal si, že bude činnost Pavla Blažka pečlivě sledovat a to také činí. Podpořte Kverulanta v 

jeho watchdogové práci alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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370. Policejní rámy na zastavení ujíždějícího vozidla: Vyzkoušeno na 
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Zobrazit náhledy (7) 

Nepříliš nápadné černé rámy na služebních vozech podle policie slouží především k násilnému zastavení ujíždějícího auta 

takzvaným manévrem pit stop. Jak to vypadá, jsme si vyzkoušeli na polygonu v Jihlavě v zasahujícím i pronásledovaném voze. 

Řítíme se za unikající škodovkou, policista z pronásledujícího vozu Josef Jeřábek s ní srovnává rychlost a z boku se přibližuje k 

jejímu pravému zadnímu kolu. „Jsme od něj tři čtyři centimetry, teď o auto ťuknu, přidám plyn a tlakem do strany ho 

vyosíme,“ popisuje Jeřábek. Následuje zatlačení rámem na zadní kolo, pronásledované auto se před námi prudce stáčí 

doprava. Náš šofér vyřazuje a pouští volant, následně svůj vůz znovu dostává pod kontrolu a otáčí se zpět. Namíříme si to 

hned přímo před oktávku a zabraňujeme jí v další jízdě. „V praxi by následovalo otevření dveří a zpacifikování jejího řidiče,“ 

říká náš šofér, který je zároveň jedním ze čtyř lektorů celého takzvaného manévru pit stop alias Touch and Go při výcviku 

policejních šoférů. Manévr opakujeme několikrát z jedné i druhé strany auta, výsledek je vždy tentýž – unikající vozidlo 

dostává hodiny a nemůže pokračovat v jízdě. 

V kůži pronásledovaného Oba vozy se opět řadí na start do dalšího kola nácviku, my rychle přesedáme do toho, který má 

hlídce unikat. Jeho šofér Dominik Mališ se s námi rozjíždí, přidává rychlost – a stále nic. Znenadání se roztáčíme – prudké 

trhnutí do strany je docela znát – a jsme rádi, že naše oktávka zastavuje. Stejně nemá kam jet, před ní už stojí pronásledující 

vůz. „Při skutečném zásahu by za pronásledovaným autem hned zastavilo další služební vozidlo, aby mu znemožnilo i 

couvání,“ popisuje další detaily manévru Mališ. Ani po několikátých „hodinách“ stále nezvládáme zachytit ono lehké ťuknutí, 

po němž vždy následuje konec naší jízdy. 

Texaská policie ukázala svůj Challenger Hellcat s výkonem 1080 koní, zabavila ho závodníkovi 

Pro vycvičeného policejního řidiče to asi není nebezpečné – jak nám sdělila mluvčí Policie ČR Hana Rubášová. Dokonce ani 

neodpojují airbagy. Ale co posádka pronásledovaného vozidla? Před očima totiž máme my, ale třeba i Vojtěch Razima z 

neziskové organizace Kverulant, nikoli nereálnou situaci, kdy by manévr mohl pronásledovaný osobák přetočit přes střechu. 

„Bezpečně to jde to jen za určitých podmínek,“ připouští vedoucího projektu výcviku policejních řidičů Martin Souček s tím, že 

je dále nechce nijak konkretizovat, aby jejich znalost problematičtí řidiči nezneužívali. 

Když se po takové odpovědi netváříme příliš spokojeně, pokračuje: „Smyslem celé takové akce je přece pokud možno 

bezpečně a co nejrychleji zastavit vozidlo, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky provozu.“ Navíc při rychlostech, které by 

neumožnily použití nacvičovaného manévru, mají podle Součka policisté ze zákona k dispozici i další prostředky, třeba 

zastavovací pásy. 

Pár případů do roka 

Jak takový zásah vozidla s policejním rámem vypadá ve skutečnosti? Podle policisty jednoduše od běžné hlídky přijde hlášení, 

že pronásleduje vozidlo, které například odmítlo zastavit. V ten moment vyjíždí vůz s rámem a rádiem si domlouvá, kde 

pronásledování převezme. Dále už to známe, na přehledném místě mimo zástavbu přijde popsaný manévr a vozidlo je násilně 

zastaveno. 

Kolik takových zásahů policie dosud měla? „Použití manévru pit stop evidujeme od poloviny loňska. Do konce roku to bylo 

sedmnáct, letos do konce září devět případů,“ uvádí Souček. Jak dodává, nejčastěji se odehrávají ve velkých městech a tam, 

kde je jejich uskutečnění možné s ohledem na prostorové podmínky. A děje se prý bezpečně, při těchto zásazích nebyl podle 

Rubášové nikdo vážně zraněn. 

Premium 

https://www.auto.cz/policejni-ramy-na-zastaveni-ujizdejiciho-vozidla-vyzkouseno-na-vlastni-kuzi-146049
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Češi přecházejí na celoroční pneumatiky: Je to… 

Když je takových zásahů málo, proč jsou rámy na 458 vozidlech, tedy vždy alespoň na několika kusech v každém okrese, a 

proškoleno na ně má být až šest tisícovek řidičů? Podle Součka je to součást trojfázového výcviku policejních šoférů, který 

absolvují v rámci běžného vzdělávání. „Policejní řidiči musí umět ovládat vozidla natolik, aby se nebáli adekvátně zasáhnout 

ani proti problematickým šoférům, kteří si s pravidly nedělají příliš hlavu,“ uvádí Souček. Navíc říká, že rám slouží i k jiným 

účelům, například k zamezení odjezdu vozidla či odtlačení překážky. Když argumentujeme, kolik to musí stát peněz, upřesňuje, 

že výcvik policejních řidičů, a tedy i praktická výuka speciálního manévru pit stop, je součástí nově vytvářeného policejního 

výcviku. Dodává, že k jeho zajištění byla poskytnuta finanční podpora z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Tedy 

z prostředků, které v rámci zákonného pojištění vozidel od řidičů vybírají pojišťovny. Policií nadšeně přijímané, ale veřejností 

nepříliš vítané vybavení vozidel tak motoristé částečně sami financují. 

Víte, že… 

… policejní rám se na služebních vozech Škoda Octavia Combi 2.0 TSI (140 kW) 4x4 DSG používá od poloviny loňského roku? 

Ministerstvo vnitra za takto vybavené vozy v ceně přes 600.000 Kč za kus zaplatilo 350 milionů korun. … pro výcvik manévru 

pit stop se používají Octavie II, které byly ze služeb policie již vyřazeny? Jsou tudíž bez registračních tabulek a mohou se 

pohybovat pouze na polygonech. … inspirací pro nácvik manévru pit stop jsou obdobné způsoby zastavování vozidel, které se 

používají v USA? V Evropě jde o unikát. … na trojfázový výcvik policejních řidičů šlo loni z Fondu zábrany škod 5,8 milionu 

korun, na letošek je nachystáno 4,9 milionu? Z šesti tisíc policejních řidičů jej zatím absolvovalo 4300 lidí, do konce roku by to 

mělo stihnout zbývajících 1700. 

Premium 

Pamatujete na luxusní akční škodovky? Spojovala je… 

Policejní vykrucování 

Na přelomu let 2019 a 2020 nakoupila policie 229 vozidel pro dopravní policii a 249 vozidel pro prvosledové hlídky. Všechna s 

rámem v přední části, který má sloužit k tomu, aby Policie ČR mohla násilným způsobem zastavovat vozidla, takzvaným PIT 

manévrem, tedy „pursuit intervention technikou“, burcuje Vojtěch Razima z neziskovky Kverulant. Takové vybavení na 

vozidlech totiž považuje za nebezpečné pro ostatní účastníky silničního provozu, navíc zbytečné, a ještě k tomu drahé. 

Požádal proto policii o vyjádření – ta oponuje, že rámy jsou bezpečné. Byly prý podrobeny přísným zkouškám u dodavatele 

Škody Auto – „aby byly splněny požadavky na homologaci, zejména podle evropského předpisu EHK 94 a provoz těchto 

vozidel na silnicích včetně nárazových testů.“ Zásahy aut s rámy v provozu přitom policie samostatně neeviduje, na Razimovu 

žádost udělala statistiku, zjistila 67 případů použití, a to nejen manévrů pit stop, ale i odtlačování překážek či blokování 

vozidel. Zároveň si tuto statistiku, na kterou potřebovala 62 hodin, nechala od Kverulantu zaplatit, a to ve výši 15.562 Kč. 

Autor: Petr Barták 
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371. Před pěti lety začalo díky Kverulantovi odstraňování billboardů 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 9. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 22 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/pred-peti-lety-zacalo-diky-kverulantovi-odstranovani-billboardu/ 

V pondělí 9. října 2017 Ředitelství silnic a dálnic konečně na 89. kilometru D1 směrem na Brno odstranilo první dálniční 

billboard. 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. 

Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit 

veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk. Skutečné 

odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 

2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky je nyní jasné, že s vyčištěním 

okolí dálnic od vizuálního smogu Kverulant uspěl. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu alespoň symbolickým 

darem. 

Silničáři začali na dálnici D1 s likvidací nelegální reklamy (9. října 2017), foto ČTK 

Návrh zákona 

Podle Kverulanta mají billboardy na svědomí lidské životy, kradou nám veřejný prostor, billboardový byznys je spojen s 

korupcí, a přitom veřejnosti nic pozitivního nepřinášení. Proto proti nim Kverulant bojuje již od svého vzniku v roce 2009. 

Kverulantův dlouholetý tlak nakonec v roce 2012 přiměl ministerstvo dopravy k sepsání návrhu novely silničního zákona, který 

měl billboardy výrazně omezit. V původním návrhu sice byla desetiletá lhůta na odstranění billboardů, tu se ale Kverulantovi 

podařilo zkrátit na pět let. Vládní návrh zákona zamířil do poslanecké sněmovny. Dřívější bojovník proti billboardům poslanec 

Huml tehdy předložil pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl 

týkat. O pravděpodobné motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám. 

Před závěrečným schvalováním uspořádal Kverulant společně se serverem nechceme-billboardy.cz happening před 

parlamentem. Andělé oslovovali poslance přicházející hlasovat s tím, že již nechtějí žádné další mrtvé od billboardů. 

Mimochodem jedním z těchto andělů byl známý pražský kavárník Ondřej Kobza, který celý happening také vymyslel a 

zorganizoval. 

Podpora veřejnosti a podařený happening přinesly úspěch. Zákon byl v parlamentu schválen a pozměňovací návrh poslance 

Humla zamítnut. Více v rozhovoru České televize: 

Senátní úprava zákona vyloučila silnice II. a III. třídy 

Kverulant přepokládal, že schválení zákona senátem bude jen formalitou. Mýlil se. Senátorka Vrecionová prosadila změkčující 

pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by 

podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. 

Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. Senát zákon vrátil zpět sněmovně. Více o zamítnutí zákona v reportáži 

TV NOVA: 

Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za značné podpory lobbistů placených 

billboardových společností. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy 

nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. Nejspíš 

ve formě velké slevy na svoji billboardovou kampaň. 

Zákon proti billboardům se tedy znovu vrátil do Sněmovny. Kverulant poprosil všechny, komu se billboardy nelíbí, aby napsali 

svým poslancům prostřednictvím aplikace NapišteJim. Billboardáři také svým poslancům napsali. Jak jinak než na billboardech: 

Je evidentní, že billboardáři měli z přijetí nového zákona strach. Jinak by neobětovali svoje nemalé zisky, které jim pronájem 

billboardů přináší, aby oslovili poslance vlastní kampaní. Na celé věci nebylo tolik zarážející to, že se dovolávají Ústavy, ale 

skutečnost, že už neváhali strašit poslance zcela veřejně. Jak potom asi vypadalo neveřejné lobování. Kverulant je přesvědčen, 

https://www.kverulant.org/article/pred-peti-lety-zacalo-diky-kverulantovi-odstranovani-billboardu/
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že tam nabízeli významné slevy na budoucí politické kampaně a nejspíš i úplatky. Více o celé kauze v reportáži Českého 

rozhlasu z dubna 2012: 

Přijetí zákona s odloženou účinností a útoky billboardové lobby 

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této 

novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději 1. září 2017. Kverulant.org již zaznamenal tři útoky billboardové 

lobby na tento zákon. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o 

pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že poslanec Berkovec prosazoval svůj názor za značné podpory billboardové 

lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů. A 

podobně jako kdysi senátorka Vrecionová strašil ztrátou pracovních míst a výpadkem pro státní rozpočet. Tentokrát to měl 

být výpadek 1,5 miliardy korun. 

Kverulant si nedovedl vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice nehrozí. Kdyby měli 

billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do billboardů nezmařila. Pouze 

v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové firmy tedy s pětiletým 

předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před rokem 2012 nebylo 

možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyři tisíců pracovních míst „vylepovačů billboardů“ je 

naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, která má více než 50 % billboardového trhu a je tak zdaleka největší 

hráč na českém billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2015 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2014 

i v roce 2013. Podobné je to daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla, 

zvláště uvážíme-li, že BigBoard vykázal v roce 2015 při téměř miliardovém obratu ztrátu 33 milionů. A i podle účetní závěrky 

za rok 2014 to vypadalo, že chudáci billboardáři na svůj byznys dopláceli, když vykázali ztrátu ve výši 17 milionů korun. 

Plán poslance Berkovce prodloužit možnost provozovat reklamy kolem dálnic a silnic I. třídy o dalších pět let však poměrně 

rychle narazil. I proto, že Kverulant tehdy křičel hodně nahlas. Po ministerstvu dopravy a ministerstvu vnitra byla počátkem 

května 2016 proti prodloužení pětiletého přechodného období i celá vláda. Vláda stejně jako Kverulant považovala za 

nepřesvědčivá Berkovcova tvrzení, že pokud reklamy u dálnic a silnic první třídy ztratí povolení už příští rok v září, stát přijde 

na daních asi o 1,3 miliardy korun. Poslancův údaj, že by přibylo asi 3800 nezaměstnaných, měli ministři označit za 

„přinejmenším značně nadsazený, nebo dokonce zcela smyšlený“. 

Ale poslanec Berkovec není sám, kdy chtěl pomoci billboardové lobby. Svůj návrh novely zákona o pozemních komunikacích 

předložil i poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhu bylo značné rozšíření zastavěného území v okolí dálnic, 

rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy budou moci zůstat i po 1. září 2017. Poslanec 

Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale aby o jeho rozsahu mohly 

rozhodovat obce. S obcemi, které by už nebyly nijak vázány zákonnou definicí, by se pak mohli billboardáři dohodnout 

mnohem snáz a významně si tak rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. I tento 

pokus prodloužit život dálničním hyzdičům byl i díky Kverulantovi neúspěšný. Kverulant přispěl k tomu, že ministerstvo vnitra 

vydalo v dubnu 2016 k návrhu poslance Foldyny stanovisko, kde se píše: „S navrženou změnou zásadně nesouhlasíme.“ 

Ale poslanec Foldyna je patně opravdový fanoušek dálničních billboardů. A tak v listopadu 2016 znovu předložil svůj 

pozměňovací návrh k silničnímu zákonu na jednání hospodářského výběru poslanecké sněmovny. Kverulant.org tehdy 

poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby, a problematické aktivitě Foldyny se 

dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna v lednu 2017 ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací 

návrh stáhne. Jenže větší lhář než politik je už jen politik v televizi. V květnu 2017 začala 57. schůze poslanecké sněmovny a 

pod bodem 140 je opět ukryt návrh poslance Foldyny, který opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území 

podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Pak chtěl billboardářům pomoci poslanec ODS a někdejší 

ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění „přilepil“ další změnu definice 

zastavěného území. Ale ani tento návrh nebyl úspěšný a pro Bendlův přílepek zvedlo koncem dubna 2017 ruku jen 16 

poslanců, a to převážně z řad občanských demokratů. 

Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanci Foldyna, Berkovec a Bendl prosazovali svoje názory za značné podpory 

billboardové lobby. Kverulant si to nedovedl vysvětlit aktivitu těchto poslanců jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají 

politikům co nabídnout. Vedle peněz je to také možnost inzerovat zadarmo nebo s výraznou slevou na billboardech po celé 

republice. 

Koncem srpna 2017, tedy těsně před nabytím účinnosti zákona proti billboardům, přišli do Debatního klubu konfrontovat své 

názory na billboardy pánové Ing. Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, a ředitel Kverulant.org Ing. 

Vojtěch Razima: 
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Mimochodem Marek Pavlas v debatě tvrdil, že nikde na světě neexistuje žádná studie prokazující nebezpečnost billboardů. To 

však není pravda. Celkem bylo zpracování přes 20 takových studií a všechny se shodují v tom, že reklama má negativní vliv na 

bezpečnost silničního provozu. Jeden příklad za všechny: studie z Izraele, která zkoumala, jak se zákaz billboardů na jedné 

rušné dálnici v Tel Avivu promítl do počtu nehod na této komunikaci. Výsledek byl jednoznačný, po zakrytí reklam poklesl 

počet nehod o přibližně 60 %. 

Ústavní soud zákon potvrdil 

Na konci srpna 2017 přišel poslední velký útok na zákon proti billboardům. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu 

billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhoval zrušení části novely zákona o pozemních 

komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav 

Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLIST. 

Senátoři ve svém návrhu na zrušení části zákona argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez 

náhrady. Ústavní soud jejich návrh v únoru 2018 naprosto smetl. Konstatoval, že úprava sleduje legitimní cíl a tím je veřejný 

zájem v podobě zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví jeho účastníků. Ústavní soud připomněl, že 

ačkoliv by z hlediska účelu bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákonodárce vzal v úvahu i zájmy 

jejich vlastníků a po pečlivém zvážení střetu těchto zájmů formuloval přechodné ustanovení, kterým umožnil reklamní zařízení 

podle vydaných povolení provozovat ještě dalších pět let. Ústavní soud také konstatoval, že téměř po pěti letech od přijetí 

zákona a navíc těsně před koncem uplynutí lhůt stanovených pro splnění uložených povinností, lze návrh na zrušení zákona 

posuzovat jako účelový, ba dokonce překvapivý. Nepřímo tak přesvědčil Kverulantově domněnce o korupci. O definitivním 

zákazu tehdy v únoru 2018 přišel do Českého rozhlasu diskutovat a prezident Svazu venkovní reklamy Marek Pavlas a Vojtěch 

Razima ředitel a zakladatel Kverulanta: 

I reklama na dálničních mostech je nelegální 

O něco méně pozornosti přitáhl soud, v němž se provozovatelé billboardů domáhali ponechání poutačů na mostních 

nadjezdech s tím, že ochranné pásmo silnic a dálnic začíná až za silniční škarpou. 

Foto nechcemebillboardy.cz 

Ani tento útok na zákon proti billboardů neuspěl. V prosinci roku 2018 Nejvyšší správní soud zamítl žalobu firmy Czech 

Outdoor. Podle rozhodnutí je ochranné pásmo dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 

písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený 

na každé straně dálnice svislými plochami ve vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a 

to včetně prostoru nad vnitřní stranou jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou 

tedy vždy nelegální, nejedná-li se o reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek 

stanovených zákonem. 

Náhrada domnělé škody se nekonala 

Změna zákona spustila mezi provozovateli billboardů vlnu méně či více bizardních nápadů, jak nařízení uniknout. Zákon se 

měl začít vymáhat až po pěti letech, aby vzal vítr z plachet firmám, které měly z devadesátých let prakticky nevypověditelné 

smlouvy s licencemi bez časových omezení. 

Jednou z nich byla americká společnost A.C.E. media. Po šesti měsících, kdy silničáři mapovali billboardy kolem silnic, vyzývali 

majitele k jejich odstranění a případně je sami odstraňovali, přišla s požadavkem na náhradu škody ve výši 20 milionů dolarů. 

V roce 2018 to představovalo 380 milionů korun. 

„Tehdy jsem se vsadil se šéfem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, že firma nejenže tuto arbitráž nevyhraje, ale že ji 

nakonec ani nepodá. A sázku jsem vyhrál,“ vzpomínal na tuto událost pro letech pro MF DNES ředitel obecně prospěšné 

společnosti Kverulant Vojtěch Razima. A dodal, že výhrou byla láhev rumu Republika. 

Vlajky na billboardech 

Nejen že billboardáři svoje, po 1. září 2017 již nelegální, billboardy polepili českými vlajkami, ještě se snažili veřejnosti 

namluvit, že tím billboardy přestávají být billboardy. Tím se podle Kverulanta staly billboardy ještě nebezpečnějšími. Česká 

vlajka na sebe přitahuje ještě víc řidičské pozornosti než obvyklé reklamy. 

Foto MAFRA 

Smrtelná nehoda 

Kverulant.org byl přesvědčen, že neodstranění tisíců nelegálních reklamních poutačů naplňuje skutkovou podstatu trestného 

činu obecného ohrožení, a proto na počátku září podal na billboardáře trestní oznámení. Bohužel státní zástupce se 
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Kverulantovým právním pohledem neztotožnil a v listopadu 2017 jeho trestní oznámení odložil. Pak se v dubnu 2018 se na 

desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala smrtelná nehoda. Vůz vyjel z vozovky, narazil do 

sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. 

Další trestní oznámení 

Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v době nehody v dubnu 2018 jich bylo vidění stále několik tisíc. Jak už bylo 

uvedeno, odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Kverulant byl a je přesvědčen, že smrtelná nehoda na D11 je 

důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení, a podal na billboardáře, ale zejména na úředníky, další trestní 

oznámení. Toto trestní oznámení směřovalo na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úředníky ministerstva 

dopravy, včetně úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že v době smrtelné nehody byly na 

dálnicích dál pevné překážky v podobě nelegálních billboardů. Podle Kverulanta byl spáchán především trestný čin maření 

úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. 

Kverulant nemá přílišné iluze o výkonost orgánů činných ve trestním řízení, přesto byl velmi zaskočen důvodem, pro který se 

státní zástupkyně JUDr. Zdeňka Galková v červnu 2018 jeho trestní oznámení odložila. Silniční zákon prý nestanový lhůty k 

odstranění a likvidaci billboardů: 

Kverulant byl a je přesvědčen, že státní zástupkyně Galková se samozřejmě zásadně mýlí. Jí citovaný odstavec naopak velice 

přesně specifikuje, jak mají úředníci postupovat a jaké na to mají lhůty: „Silniční správní úřad je povinen do sedmi dnů ode 

dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo 

na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání vydaného příslušným silničním správním úřadem, vyzvat 

vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Vlastník reklamního zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně, nejdéle 

do pěti pracovních dnů po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu odstranit. Neučiní-li tak, je silniční správní 

úřad povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady 

vlastníka tohoto zařízení. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda 

reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.“ Proto Kverulant požádal o přezkoumání postupu JUDr. Galkové její 

nadřízenou. Koncem srpna 2018 přišla odpověď od nadřízené státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové. I ta se ztotožnila s 

pohledem své pořízené a Kverulantovo trestní oznámení definitivně odložila. Úředníci, kteří měli podíl na smrti člověka tak 

definitivně nebudou potrestáni. 

Foto: Depositphoto 

Prodejní automaty na billboardech 

V dubnu 2018 se podařilo odhalit další hochštaplerský trik billboardářů. Na některých nelegálních dálničních billboardech 

objevily místo vlajky nápisy Prodejní automat pomoc řidičům. Kverulant vyfotil zadní stranu billboardu a zjistil, že skrývá 

mincovní automat s označení Prodejní automat první pomoci. Vtip je v tom, že zmizet nemusí ty reklamní cedule, které v 

maximální vzdálenosti 200 m upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná zařízení. Billboardáři takové 

„provozovny“ vyrobili. Na zadní stranu billboardu umístili mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci. 

Kverulantův nemohl ověřit, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorunu je umístěna více než tři 

metry vysoko. I z toho je evidentní, že šlo o další hochštaplerský pokus billboardářů obejít zákon. Odhalení tohoto triku jej 

také zastavilo. 

Foto: Kverulant.org 

Autor: Vojtěch Razima 
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372. Hodiny jak na běžícím pásu 
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Policejní rámy na zastavení ujíždějícího vozidla 

Nepříliš nápadné černé rámy na služebních vozech podle policie slouží především k násilnému zastavení ujíždějícího auta 

takzvaným manévrem pit stop. Jak to vypadá, jsme si vyzkoušeli na polygonu v Jihlavě v zasahujícím i pronásledovaném voze. 

Řítíme se za unikající škodovkou, policista z pronásledujícího vozu Josef Jeřábek s ní srovnává rychlost a z boku se přibližuje k 

jejímu pravému zadnímu kolu. „Jsme od něj tři čtyři centimetry, teď o auto ťuknu, přidám plyn a tlakem do strany ho 

vyosíme,“ popisuje Jeřábek. Následuje zatlačení rámem na zadní kolo, pronásledované auto se před námi prudce stáčí 

doprava. Náš šofér vyřazuje a pouští volant, následně svůj vůz znovu dostává pod kontrolu a otáčí se zpět. Namíříme si to 

hned přímo před oktávku a zabraňujeme jí v další jízdě. „V praxi by následovalo otevření dveří a zpacifikování jejího řidiče,“ 

říká náš šofér, který je zároveň jedním ze čtyř lektorů celého takzvaného manévru pit stop alias Touch and Go při výcviku 

policejních šoférů. Manévr opakujeme několikrát z jedné i druhé strany auta, výsledek je vždy tentýž – unikající vozidlo 

dostává hodiny a nemůže pokračovat v jízdě. 

V kůži pronásledovaného 

Oba vozy se opět řadí na start do dalšího kola nácviku, my rychle přesedáme do toho, který má hlídce unikat. Jeho šofér 

Dominik Mališ se s námi rozjíždí, přidává rychlost – a stále nic. Znenadání se roztáčíme – prudké trhnutí do strany je docela 

znát – a jsme rádi, že naše oktávka zastavuje. Stejně nemá kam jet, před ní už stojí pronásledující vůz. „Při skutečném zásahu 

by za pronásledovaným autem hned zastavilo další služební vozidlo, aby mu znemožnilo i couvání,“ popisuje další detaily 

manévru Mališ. Ani po několikátých „hodinách“ stále nezvládáme zachytit ono lehké ťuknutí, po němž vždy následuje konec 

naší jízdy. 

Pro vycvičeného policejního řidiče to asi není nebezpečné – jak nám sdělila mluvčí Policie ČR Hana Rubášová. Dokonce ani 

neodpojují airbagy. Ale co posádka pronásledovaného vozidla? Před očima totiž máme my, ale třeba i Vojtěch Razima z 

neziskové organizace Kverulant, nikoli nereálnou situaci, kdy by manévr mohl pronásledovaný osobák přetočit přes střechu. 

„Bezpečně to jde to jen za určitých podmínek,“ připouští vedoucího projektu výcviku policejních řidičů Martin Souček s tím, že 

je dále nechce nijak konkretizovat, aby jejich znalost problematičtí řidiči nezneužívali. 

Když se po takové odpovědi netváříme příliš spokojeně, pokračuje: „Smyslem celé takové akce je přece pokud možno 

bezpečně a co nejrychleji zastavit vozidlo, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky provozu.“ Navíc při rychlostech, které by 

neumožnily použití nacvičovaného manévru, mají podle Součka policisté ze zákona k dispozici i další prostředky, třeba 

zastavovací pásy. 

Pár případů do roka 

Jak takový zásah vozidla s policejním rámem vypadá ve skutečnosti? Podle policisty jednoduše od běžné hlídky přijde hlášení, 

že pronásleduje vozidlo, které například odmítlo zastavit. V ten moment vyjíždí vůz s rámem a rádiem si domlouvá, kde 

pronásledování převezme. Dále už to známe, na přehledném místě mimo zástavbu přijde popsaný manévr a vozidlo je násilně 

zastaveno. 

Kolik takových zásahů policie dosud měla? „Použití manévru pit stop evidujeme od poloviny loňska. Do konce roku to bylo 

sedmnáct, letos do konce září devět případů,“ uvádí Souček. Jak dodává, nejčastěji se odehrávají ve velkých městech a tam, 

kde je jejich uskutečnění možné s ohledem na prostorové podmínky. A děje se prý bezpečně, při těchto zásazích nebyl podle 

Rubášové nikdo vážně zraněn. 

Když je takových zásahů málo, proč jsou rámy na 458 vozidlech, tedy vždy alespoň na několika kusech v každém okrese, a 

proškoleno na ně má být až šest tisícovek řidičů? Podle Součka je to součást trojfázového výcviku policejních šoférů, který 

https://app.monitora.cz/article/909764156/c27659a683b7615035cd?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NjEsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5MDk3NjQxNTYsInRpZCI6NTcwNDR9.FEvfyDbT8sdCPpwYHNxYodsQXD9nGMcrGPlwyqSJwGk
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absolvují v rámci běžného vzdělávání. „Policejní řidiči musí umět ovládat vozidla natolik, aby se nebáli adekvátně zasáhnout 

ani proti problematickým šoférům, kteří si s pravidly nedělají příliš hlavu,“ uvádí Souček. Navíc říká, že rám slouží i k jiným 

účelům, například k zamezení odjezdu vozidla či odtlačení překážky. Když argumentujeme, kolik to musí stát peněz, upřesňuje, 

že výcvik policejních řidičů, a tedy i praktická výuka speciálního manévru pit stop, je součástí nově vytvářeného policejního 

výcviku. Dodává, že k jeho zajištění byla poskytnuta finanční podpora z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Tedy 

z prostředků, které v rámci zákonného pojištění vozidel od řidičů vybírají pojišťovny. Policií nadšeně přijímané, ale veřejností 

nepříliš vítané vybavení vozidel tak motoristé částečně sami financují. 

MANÉVR Po srovnání rychlosti bílá octavia pronásledovanou zatlačí na zadní kolo, následkem toho jsou hodiny modrého vozu 

Vysloužilé Octavie II jsou pro výcvik manévru pit stop obehnány kromě policejního rámu i mohutnými nárazníky 

Víte, že… 

… policejní rám se na služebních vozech Škoda Octavia Combi 2.0 TSI/140 kW 4x4 DSG používá od poloviny loňského roku? 

Ministerstvo vnitra za takto vybavené vozy v ceně přes 600 000 Kč za kus zaplatilo 350 milionů korun. … pro výcvik manévru 

pit stop se používají Octavie II, které byly ze služeb policie již vyřazeny? Jsou tudíž bez registračních tabulek a mohou se 

pohybovat pouze na polygonech. … inspirací pro nácvik manévru pit stop jsou obdobné způsoby zastavování vozidel, které se 

používají v USA? V Evropě jde o unikát. … na trojfázový výcvik policejních řidičů šlo loni z Fondu zábrany škod 5,8 milionu 

korun, na letošek je nachystáno 4,9 milionu? Z šesti tisíc policejních řidičů jej zatím absolvovalo 4300 lidí, do konce roku by to 

mělo stihnout zbývajících 1700. 

Každý manévr pit stop je v pronásledovaném voze znát. Trénovat to hodiny, bolelo by nás celé tělo. 

Kauza 

Policejní vykrucování 

Na přelomu let 2019 a 2020 nakoupila policie 229 vozidel pro dopravní policii a 249 vozidel pro prvosledové hlídky. Všechna s 

rámem v přední části, který má sloužit k tomu, aby Policie ČR mohla násilným způsobem zastavovat vozidla, takzvaným PIT 

manévrem, tedy „pursuit intervention technikou“, burcuje Vojtěch Razima z neziskovky Kverulant. Takové vybavení na 

vozidlech totiž považuje za nebezpečné pro ostatní účastníky silničního provozu, navíc zbytečné, a ještě k tomu drahé. 

Požádal proto policii o vyjádření – ta oponuje, že rámy jsou bezpečné. Byly prý podrobeny přísným zkouškám u dodavatele 

Škody Auto – „aby byly splněny požadavky na homologaci, zejména podle evropského předpisu EHK 94 a provoz těchto 

vozidel na silnicích včetně nárazových testů.“ Zásahy aut s rámy v provozu přitom policie samostatně neeviduje, na Razimovu 

žádost udělala statistiku, zjistila 67 případů použití, a to nejen manévrů pit stop, ale i odtlačování překážek či blokování 

vozidel. Zároveň si tuto statistiku, na kterou potřebovala 62 hodin, nechala od Kverulantu zaplatit, a to ve výši 15 562 Kč. 

Autor: Petr Barták petr.bartak@cncenter.cz 
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V pondělí 9. října 2017 Ředitelství silnic a dálnic konečně na 89. kilometru D1 směrem na Brno odstranilo první dálniční 

billboard. 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. Nyní 

Kverulant usiluje o to, aby se nejen naše hlavní město zbavilo laciného billboardového smogu. A jaký je váš názor: 

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města? 

Jsem rozhodně pro rozšíření zákazu 

1 732 (71 %) 

Jsem spíše pro rozšíření zákazu 

253 (10 %) 

Jsem spíše proti rozšíření zákazu 

197 (8 %) 

Jsem rozhodně proti rozšíření zákazu 

266 (11 %) 

Nahrávání... 

Kverulant.org opakovaně apeluje na politiky, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého vizuálnímu smogu. K těmto výzvám 

se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada 

hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m 2. Praha také neprodloužila 

nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala 

usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je 

třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů. Kverulant proto bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy 

vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-byli-byste-pro-rozsireni-zakazu-billboardu-i-na-mesta-unor-2022-2-2/
https://www.kverulant.org/article/anketa-byli-byste-pro-rozsireni-zakazu-billboardu-i-na-mesta-unor-2022-2-2/
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Napsal/a Jan Urban 10. října 2022 

KOMENTÁŘ. Premiér Petr Fiala byl těsně po svém pověření do funkce hostem pořadu České televize Otázky Václava Moravce. 

I přesto, že působil trochu unaveně, potvrdil pověst noblesního a slušného politika, který nelže a lhát nechce. Zaváhal tehdy 

jen ve chvíli, kdy měl odpovědět na otázku, zda trvá na jmenování Pavla Blažka na post ministra spravedlnosti. 

Nakonec prohlásil, že ho zná skoro třicet let „z akademického prostředí“, a že, podle něj, jde o člověka, „za kterým není stín 

něčeho, proč by nemohl funkci vykonávat“. Řada informací, které se o Pavlu Blažkovi povídají, prý navíc „není pravdivá“. A že o 

tom mluvil i se zástupci ostatních stran v koalici, takže to bude v pořádku. 

Jenže poslední korupční zemětřesení v brněnské ODS jen připomíná, že jde o mnohaletý trend, ve kterém politika sloužila jen 

jako ochrana korupce. Připomeňme si proto jeho počátky. 

Jaké politické kšefty? 

Premiér Fiala zatím stále ještě zosobňuje snahu o „slušnější ODS bez kmotrů a korupčních skandálů“ a velká většina 

společnosti mu v tom drží palce. Pokud má zůstat nadějí na slušnější politiku v České republice a celé střední Evropě, měl by 

mít ve svém týmu někoho, kdo pro něj bude informace ověřovat a chránit ho tak před „nepříjemnostmi“. 

Už jenom trochu tvrdší novinář by ho na místě Václava Moravce okamžitě zarazil otázkou, které tedy konkrétní informace, 

které se povídají o Pavlu Blažkovi, „nejsou pravdivé“. A měl by problém… 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG 

Dávno před říjnem 2013, kdy Petr Fiala vstoupil do parlamentu, kam byl zvolen jako nestraník na kandidátce ODS, rozkládalo 

český veřejný život a politiku korupční souručenství opoziční smlouvy. Jako profesor politologie o tom nemohl nevědět. 

Koneckonců on sám tvrdil, že šel do politiky, aby pomohl novému začátku demokratické politiky. Do ODS vstoupil teprve 7. 

listopadu 2013 a právě kvůli tomuto heslu byl už v lednu 2014 zvolen předsedou strany. 

Je trochu obtížné uvěřit tomu, že o podvodech éry brněnské opoziční smlouvy do té doby nic nevěděl. Pokud ale někdo na 

faktech neprokáže opak, bude poctivé dát Petru Fialovi šanci prokázat, že mu skutečně jde o pravdu a onen „nový začátek“. 

Pak by bylo stejně poctivé, aby co nejrychleji prošetřil veřejně dostupné dokumenty a fakta, a podrobně vysvětlil, které z 

těchto veřejných informací o korupčních aktivitách a politických kšeftech Pavla Blažka „nejsou pravdivé“. 

Aktuální skandály a policejní manévry kolem Blažkových bývalých koncipientů a spolupracovníků dnešního ministra 

spravedlnosti, v Brně prý přezdívaného Don Pablo – proč asi?, jen potvrzují už dlouho veřejně známá podezření. 

Rychle si líznout 

Uveďme jen jeden nejlépe zdokumentovaný případ. Jako odbornou historickou pomoc lze nabídnout řadu dokumentů, 

zveřejněných společností Kverulant . 

V letech 2001-2002 Pavel Blažek ve spolupráci s tehdy vlivným brněnským sociálním demokratem Zdeňkem Koudelkou 

ovládali ministra zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana Bohumila Fišera. 

V nesmyslném režimu utajení, které zajistil Koudelka jako utajený a placený poradce ministra, prosadili, že ministr po dohodě 

s tehdejším mocným premiérovým poradcem Miroslavem Šloufem odmítl splnit právně závazné usnesení vlády ukončit co 

nejrychleji právní spor se společností Diag Human. 

https://hlidacipes.org/jan-urban-ano-pane-premiere-ktere-pribehy-o-ministru-blazkovi-nejsou-pravdive/
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Koudelka přesvědčil ministra, aby problém přehodil až na následující vládu, která ovšem měla vzniknout až po volbách v roce 

2002, tedy více než za rok. Miloš Zeman se ho později neúspěšně pokusil prosadit v Senátu na místo ústavního soudce. A 

dnes tohoto usvědčeného podvodníka navrhuje pro změnu na funkci zástupce ombudsmana. 

Pavel Blažek byl v takto vzniklém mezidobí rychle jmenován novým právním zástupcem státu v tomto sporu a za pouhých 

několik měsíců práce stačil vyfakturovat přes tři miliony za zcela kontraproduktivní „právní služby“ a dalších více než pět a půl 

milionu za zfalšovaný „znalecký posudek“, náhodou zpracovaný společností, ve které figurovala jeho žena, on sám – i jeho 

dnešní náměstek Radomír Daňhel. 

Všechny relevantní dokumenty byly publikovány. Pavel Blažek se nikdy neodvážil na dokumenty a zveřejněné informace 

reagovat jinak, než spoustou lží a osobních útoků – a to i na půdě Poslanecké sněmovny. 

Nikdy se také neodvážil odpovědět na výzvu, aby, pokud jediný ze zveřejněných dokumentů nebo jediná z uvedených 

informací nejsou pravdivé, podal žalobu. 

Blažek a Diag Human 

Petr Fiala ve výše zmíněném rozhovoru žertovně zmínil skvělý britský seriál „Ano, pane premiére“. Dal najevo, že pro něj tam 

předvedená podlézavost a lži nebudou platit. Takže – ano, pane premiére? 

Pro ilustraci pravdomluvnosti Pavla Blažka připomínáme komentář z roku 2012 k jeho rozhovoru v Lidových novinách (LN, 

28.7.2012, „Tady bude klid a mír“): 

Blažek: „Diag Human mi nedohodil Koudelka, mě ustavila vláda Miloše Zemana a odměnu jsem si nestanovoval já, nýbrž 

ministerstva financí a zdravotnictví“. 

Lež č. 1, 2 a 3 – dokumenty prokazují, že v minulosti z nepravd usvědčený Zdeněk Koudelka prosazoval firmu, spojenou s 

Pavlem Blažkem už několik měsíců před jednáním vlády. Koudelka také připravil všechny podklady pro jednání vlády. Ta 

Blažka nejmenovala, jen schválila vytvoření „komise“, která právníka a znalce, oba, mimochodem, úplně zbytečné, vybere. 

Koudelka připravil toto jednání, zasedal v komisi za ministerstvo zdravotnictví a zcela náhodou vybral Pavla Blažka. Odměnu si 

stanovil sám Blažek v návrhu smlouvy s ministerstvem, který se dochoval. 

Blažek: „S ohledem na hodnotu sporu jsem tenkrát šel hluboko pod platný advokátní tarif“. 

Lež č. 4 – Už přímo ve smlouvě si Pavel Blažek vymínil, že za tři měsíce získá nejméně milion šest set tisíc korun odměny bez 

ohledu na množství jím odvedené práce. Věděl přitom, že podle nového zákona nebude smět za několik měsíců zastupovat 

stát žádný soukromý advokát. 

Blažek: „Mohu snad prozradit, že vláda na to uvolnila deset milionů a já si řekl o mnohem méně, než nabízeli“. 

Lež č. 5 – Blažkův honorář byl přesně podle smlouvy, zbytek do deseti milionů měl být vyplacen přes „znalce“, jejichž posudek 

byl tak tragicky neodborný, že musel být hozen pod stůl. Stál neuvěřitelných pět a čtvrt milionu. O propojení Blažka se 

„znaleckou firmou“ DEUP viz autorův blog „ Ministr Pavel Blažek – hlupák, nebo podvodník “. 

Blažek: „Já jsem se k tomu ale dostal už v době, kdy padl pravomocný nález rozhodčího senátu, že ten nárok je oprávněný, 

uznali tuším nárok na nějakých 370 milionů korun“. 

Lež č. 6 – Pravomocný nález o oprávněnosti nároku padl již v roce 1998. 370 milionů korun náhrady škody rozhodci přiznali 

Diag Human až jiným nálezem v roce 2002 – a právě na základě nepravdivého znaleckého posudku, který zařídil Pavel Blažek. 

Blažek: „Už jsem neměl žádné právní prostředky, jak celou věc smést ze stolu. A nebyl jsem první, komu to vláda nabízela, 

všichni se báli. Já to nebral kvůli odměně, ale pro jeho zajímavost. Takový případ dostanete jednou za život“. 

Lež č.7 – Blažek, samozřejmě, mohl použít řadu právních postupů. Třeba trvat na tom, že žádná škoda nevznikla a stát tedy 

nemá co platit. Ale to by zpochybnil posudek, který sám předložil – a nemohl by si nechat vyplácet milionové odměny za nic. 

Vláda nikomu nic nenabízela. Koudelka s Blažkem jenom na posledních pár měsíců vystrnadili předchozího právního zástupce 

státu doktora Rabana. Vláda v listopadu 2000 rozhodla, že spor má být ukončen jednáním. Od června 2002 platil zákon o 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který vylučoval, aby stát zastupoval v podobných sporech soukromý 

advokát. Takže Koudelka s Blažkem si jenom v posledních čtyřech měsících před vstupem tohoto zákona v platnost ulili skoro 

osm milionů – a přitom zpackali, co mohli. 

Blažek: „Pak mě z případu odvolali, dodnes neznám důvod“. 

Lež č.8 – Věděl to velmi dobře, protože sám v korespondenci upozorňoval ministryni Marii Součkovou na povinnost předat 

případ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Marie Součková pak jenom vědomě porušila zákon, zaplatila 
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jinému svému známému advokátovi deset milionů korun, a až na počtvrté ji soud osvobodil s odůvodněním, že to vlastně 

všechno dělala v dobré vůli… 

Závěr pro pana premiéra: těsně před tím, než se pánové Šlouf, Koudelka a Blažek rozhodli si na sporu s Diag Human 

přivydělat, byla na stole dohoda, která by, podle svědectví účastníků, dovolila státu spor ukončit za pouhé dvě miliardy korun. 

O dvacet let později odsoudila mezinárodní arbitráž Českou republiku k zaplacení více než šestnácti miliard. Nemají na tom 

vinu také pánové Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka, pane premiére? 

Líbil se vám tento text? 

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu 

Moc děkujeme za podporu! 

8 komentářů 

Pavel Šťásek napsal: 

10.10.2022 (13:31) 

Jsou lidé, kteří musí a umí peníze vydělat a jsou takoví, kteří je umí pro černé fondy a zámky ve Francii ukrást. To jsme 

opravdu takoví blbci, kteří si zaslouží takové vlády a prezidenta s korupčníkem léta bez prověrek, Mlynářem a rusofilem 

Nejedlý, s panem Fialou, který se z demonstrace státních úředníků podělá a místo toho aby jich 50% vyhodil, tak jim z našich 

těžce vydělaných peněz přidá 23miliard. Jaký je národ takového si zaslouží prezidenta a vládu. Lidi prosím probuďte se to 

jsme opravdu tak neschopní a takoví blbci? 

Nepomůžeme si a tak volte ANO, volte STB, volte STB, volte Bureše-Babiše, zámky a černé fondy ve Francii. 

BUDE LÍP !!! 

Odpovědět 

Toky napsal: 

10.10.2022 (17:42) 

Stejně jako Zeman i don Pablo má ma Fialu vliv. Jsou meze, které vůči nim Fiala nepřekrocí. 

Odpovědět 

petrph napsal: 

10.10.2022 (18:06) 

No proč ne, nakonec řekl to sám pan Fiala ve zmíněném rozhovoru, když nepříliš žártovně připodobnil britský seriál „Ano, 

pane premiére“. A přesně tak se nyní chová a jedná. 

Že tedy, pokud to není nezbytně nutné, a na poslední chvíli, nic řešit nebude. Proto si ho přece ODS a pak potažmo celá 

vládní koalice posadila do funkce premiéra.. 

Ono tedy a bohužel, i vzhledem k případu Diag Human, zase nikdo nečekal a netvrdil, že by ho i naše předchozí vlády řešily 

nějak efektivněji, úsporněji a lépe než cokoliv jiného. Ani že si na tom nikdo z nich nepřilepšil ze státních kapes. 

Jistě pane premiére, o tom přeci ten seriál byl a i Britové své politiky znají… 

Odpovědět 

A.S. Pergill napsal: 

10.10.2022 (18:31) 

To je ovšem ostuda ODS a jejího vedení. S tím nemám nejmenší problémy      

Odpovědět 

Lucie Mičková napsal: 

11.10.2022 (20:51) 

Z našeho občanského pohledu to vypadá, že premiér Fiala je bílým koněm Pavla Blažka, který ho přivedl do ODS, kde už byli 

všichni zkorumpovaní a nevolitelní a chtělo to novou krev. A tak se hodil nevýrazný, ale neokoukaný Petr Fiala, který od mládí 
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nemusel o nic usilovat, vždy to přišlo za ním samo. A protože Petr Fiala nikdy nekorumpoval, tak jmenování Pavla Blažka 

nebylo korupcí, ale nevinným splacením dluhu. A hned tu máme čestného občana, který splácí dluhy. 

Odpovědět 

petrph napsal: 

12.10.2022 (10:26) 

Popsala jste to poměrně přesně , nicméně k tomu závěru, ono není tak podstatné jestli jmenování min Blažka bylo nějakým 

splácením dluhu – spíše to popsat tak , že politicky slabý Fiala si do vlády navrhl právě ty lidí, které ty vlivné skupiny v 

koaličních stranách požadovaly Tudíž, jestli si Blažek navrhl Blažka, a měl takové postavení v ODS, tak ho Fiala jmenoval… 

Odpovědět 

A.S. Pergill napsal: 

12.10.2022 (12:59) 

Budu ošklivý: I kdyby tam seděl superkorupčník, absolutně by mi to nevadilo (byť bych jistě v případě možnosti dal přednost 

člověku nezkorumpovanému), pokud by současně něco dělal pro tento stát a jeho obyvatele. Ten Babiš, ať byl jaký chtěl, tak 

alespoň chápal, že když lidi nebudou mít na jídlo, tak zkrachuje, protože přijde o odbyt na trhu. A choval se podle toho. 

Odpovědět 

pamětník napsal: 

14.10.2022 (11:46) 

K páně ministrovým lžím si dovolím úvahu o jejich možném důvodu. Osobně je i pochopitelný, s důsledky pro vývoj 

spravedlnosti však fatální. V květnu 1992, když byl pan současný MS ještě chlapec, vyhrožovala mafie novináři, otci pana 

Blažka, že cituji: Jestli cekneš nebo něco napíšeš, zabijeme Tě. A tvoji dceru /sestru pana ministra/ uneseme a rozčtvrtíme. Pan 

Běla v tlf. s Mrázkem řval: “ Už toho mám dost. Blažek má dceru, nebude problém ji unýst. Na chvíli ji dáme do mého bordelu 

v Plzni. Tam si za čas zvykne a pak jí prodáme třeba do Arábie… zdroj: Kmotr Mrázek str. 105. 

Současný postup pana ministra spravedlnosti může signalizovat, že takové varování – v alternativní podobě může od 

potomků hrozit i jemu. 

Odpovědět 

Zrušit odpověď na komentář 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 

Komentář 

Jméno * 

E-mail * 

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře. 

Δ 

Autor: Jan Urban 
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375. Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc září 2022 

Online ● eagri.cz (Průmysl / Logistika) ● 10. 10. 2022, 15:01 

Autor: Pavel Brázdil ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 6 313 ● GRP: 0.07 ● OTS: 0.00 ● AVE: 12717.19 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-

podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-zari-2022.html 

Rozcestník eAGRI 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství Portál farmáře Dotace Venkov Zemědělství Ochrana zvířat Potraviny Lesy Voda Poradenství a 

výzkum Životní prostředí Půda 

Resortní organizace 

Přihlásit Přihlásit přes DS 

Upozornění: 

Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. 

Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace 

zde. 

nacházíte se zde 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc září 2022 

10.10.2022 

měsíc září 2022 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tímto Vás v souladu s zákonem č.106/1000 Sb. Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Zda společnost 

název subjektu: Hubbard College of Administration s.r.o. 

IČO: 09773908 

Spisová značka: C 120834 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo: Jižní náměstí 158/20a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

oznámila Vašemu ministerstvu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uvádět na obale nebo etiketě 

potraviny/potravinového doplňku, která budou uváděny na 

trh v České republice a to od 1.1.202 do současnosti. Pokud ano, tak žádám o poskytnutí těchto informací v plném rozsahu. 

Dovoluji si očekávat vyřízení mojí žádosti ve lhůtě do mojí datové schránky. 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 2. září 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná žádost se týká splnění oznamovací povinnosti 

https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-zari-2022.html
https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-zari-2022.html
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podle ustanovení § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, společností Hubbard College of Administration s.r.o. se sídlem Jižní náměstí 158/20a, Dolní 

Heršpice, 619 00 Brno od 1. 1. 2020 do současnosti. 

K výše uvedené žádosti sděluji, že Ministerstvo zemědělství od společnosti Hubbard College of Administration s.r.o. se sídlem 

Jižní náměstí 158/20a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno v požadovaném časovém úseku neeviduje ve své evidenci notifikací 

doplňků stravy 

a obohacených potravin žádné záznamy. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, k odvolání 

mé osoby z pozice ředitele ZH Tlumačov s.p.o. 

Tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí 

informace, tzn. žádám o sdělení konkrétních důvodů vedoucích k mému odvolání. 

Dne 14.7.2022 jsem byl Vámi, pane ministře, odvolán z funkce ředitele ZH Tlumačov s.p.o. 

Při osobním předání odvolacího dekretu jste mi sdělil, že se nebudete k odvolání mě ani médiím vyjadřovat. Ve středu 

20.7.2022 proběhla v médiích první zpráva o mém odvolání s tím, že tiskové oddělení ministerstva zemědělství přislíbilo 

odpovědět na několik otázek portálu jezdci a televize equi.tv.cz týkajících se aktuální situace v obou hřebčincích, jak v 

Tlumačově tak v Písku. 

Já jsem pouze potvrdil skutečnost, že jsem byl odvolán a k dalším okolnostem odvolání jsem se nevyjadřoval. 

Ve čtvrtek 21.7.2022 tiskový mluvčí ministerstva zemědělství uvedl pro portál jezdci.cz neboli v rozhovoru pro equirádio, že 

cituji „Byla to série pochybení, kterou vyhodnotil pan ministr společně s kolegy tak, že vedly až k odvolání pana ředitele O., ale 

podrobnosti skutečně nechci sdělovat do médií“. 

Moje reakce byla následující: „Odůvodnění mého odvolání ze strany ministerstva zemědělství mě sice nepřekvapilo, ale 

zásadně s ním nesouhlasím. Pan ministr mi osobně žádnou sérii pochybení nesdělil ústně, ani písemně. Velmi rád bych věděl, 

o jaká konkrétní pochybení šla, poněvadž jsem přesvědčen, že žádná zásadní nejsou. Zvažuji proto další postup v celé 

záležitosti.“ 

Důvodem mé žádosti je to, že si nejsem vědom žádných zásadních pochybení a v médiích prezentované důvody mého 

odvolání jako „série pochybení“ se mě profesionálně dotýká a cítím se tímto jednáním ministerstva poškozen. Takto 

nepravdivě prezentované informace v médiích mě poškodily v mé budoucí kariéře a též poškozují mé dobré jméno. 

Vzhledem k tomu, že se dle mého názoru nejedná o informace založené na konkrétních faktech, mohlo by toto obvinění o 

„sérii pochybení“ prezentované v médiích být za určitých podmínek kvalifikováno jako protiprávní jednání ve smyslu ochrany 

osobnosti dle čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, ústavní zákon č.1/1993 Sb., dále dle §81 a následujících zákona 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (NOZ) v platném znění. Ochrana osobnosti je také řešena příslušnými ustanoveními Zákona č.262/2006 

Sb., zákoník práce (ZP) a zcela nepochybně „uveřejňování nepravdivých údajů ve sdělovacích prostředcích o pracovní činnosti 

zaměstnance“ je porušením osobnostních práv zaměstnance. 

Odpověď mi prosím, zašlete elektronicky na e-mail níže nebo fyzicky pozemní poštou na adresu mého trvalého bydliště také 

níže. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti ze dne 30. srpna 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se Vašeho odvolání z pozice ředitele Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. 

(dále jen „ZHT“), Vám sděluji následující. 

Ministr zemědělství se bezprostředně po nástupu do své funkce začal aktivně věnovat agendě zemských hřebčinců, detailně 

se seznámil s fungováním všech organizací a byl také obeznámen se závěry dokončených veřejnosprávních kontrol a auditů. 

Následně pan ministr tyto organizace i osobně navštívil. 

V případě ZHT využil pan ministr čl. VIII. zřizovací listiny ZHT, který mu umožňuje jmenovat i odvolat ředitele této státní 

příspěvkové organizace, a v souladu s tímto ustanovením Vás z funkce ředitele odvolal. 

Dotaz: 

Žádost o podání informace dle zákona č.106/1999 Sb. 
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Správní orgán MěÚ Nýřany-odbor životního prostření i Krajský úřad Plzeňského kraje-odbor životního prostřední vedl řízení o 

přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č. 246/1992 Sb. i v režimu zákona č.250/2016 Sb. a zákona č.500/2004 Sb. 

OTÁZKA Č.1: 

Jednalo se o samostatnou působnost, nebo o přenesenou působnost výkonu státní správy? 

Celé předmětné řízení bylo, zejména stran k mé osobě vedeno zcela nezákonně, šikanozně a v útisku s nezvratnými důkazy 

pro toto. 

Taktéž mně nebylo umožněno po žádosti dle § 38/2 zákona č.500/2004 Sb. nehlédnout do spisu ač jsem prokázal právní 

zájem i vážný důvod a nebylo by tím porušeno právo nějakého účastníka, či jiných dotčených osob, či veřejný zájem. 

Proto jsem na shora uvedené subjekty žádal o podání potřebných informací v režimu zákona č.106/1999 Sb. 

OTÁZKA Č.2: 

Který správní orgán je pak nutno považovat v řízení o přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb. za povinný 

subjekt dle § 2/1,2 a § 20/6 zákona č.106/1999 Sb. a který za nadřízený orgán? 

OTÁZKA Č.3: 

Je v daném případě možno považovat za povinný subjekt, či nadřízený orgán ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. Krajský úřad 

plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností, jestliže je i přímo na IS prezentována působnost tohoto odboru a ve 

vztahu k zákonu č.1O6/1999 Sb. jen v samostatné působnosti? 

OTÁZKA Č.4: 

Jestliže KÚPK-odbor kontroly, dozoru a stížností nebyl vůbec v režimu zákona č.1O6/1999 Sb. příslušný k vydávání rozhodnutí, 

jak v daném případě samo MZE zasáhne k prohlášení nicotnosti takových rozhodnutí? 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 18. září 2022 Vaše podání označené „Žádost o podání informace dle zákona 

č.1O6/1999 Sb.“, ve kterém požadujete odpověď na následující otázky: 

„Správní orgán MěÚ Nýřany-odbor životního prostření i Krajský úřad Plzeňského kraje-odbor životního prostřední vedl řízení 

o přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb.i v režimu zákona č.25O/2O16 Sb. a zákona č.5OO/2OO4 Sb. 

OTÁZKA Č.1: Jednalo se o samostatnou působnost, nebo o přenesenou působnost výkonu státní správy? 

Celé předmětné řízení bylo, zejména stran k mé osobě vedeno zcela nezákonně, šikanozně a v útisku s nezvratnými důkazy 

pro toto. Taktéž mně nebylo umožněno po žádosti dle § 38/2 zákona č.5OO/2OO4 Sb. nehlédnout do spisu ač jsem prokázal 

právní zájem i vážný důvod a nebylo by tím porušeno právo nějakého účastníka, či jiných dotčených osob, či veřejný zájem. 

Proto jsem na shora uvedené subjekty žádal o podání potřebných informací v režimu zákona č.1O6/1999 Sb. 

OTÁZKA Č.2. Který správní orgán je pak nutno považovat v řízení o přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb. za 

povinný subjekt dle § 2/1,2 a § 2O/6 zákona č.1O6/1999 Sb. a který za nadřízený orgán? 

OTÁZKA Č.3: Je v daném případě možno považovat za povinný subjekt, či nadřízený orgán ve smyslu zákona č.1O6/1999 Sb. 

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností, jestliže je i přímo na IS prezentována působnost tohoto 

odboru a ve vztahu k zákonu č.1O6/1999 Sb. jen v samostatné působnosti? 

OTÁZKA Č,4. Jestliže KÚPK-odbor kontroly, dozoru a stížností nebyl vůbec v režimu zákona č.1O6/1999 Sb. příslušný k 

vydávání rozhodnutí, jak v daném případě samo MZE zasáhne k prohlášení nicotnosti takových rozhodnutí?“. 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) od Vás již v minulosti obdrželo několik žádostí o podání informace s 

obdobným obsahem, například dne 7. 11. 2020 podání označené „Žádost o podání informací dle zákona č.1O6/1999 Sb.“. V 

tomto podání jste požadoval odpověď na následující otázky: 

„1. Je příslušným správním orgánem k projednání přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb. k němuž došlo ve 

správním obvodu MěÚ Nýřany, odbor životního prostřední, tohoto MěÚ? 

2. Který úřad je pak při podání odvolání proti rozhodnutí MěÚ Nýřany-OŽP ve smyslu § 178 z.č.5OO/2OO4 Sb. nadřízeným 

správním orgánem? 

3. Kdo je povinným subjektem dle § 2 zákona č.1O6/1999 Sb. při podání žádosti o informace k přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) 

zákona č.246/1992 Sb. který byl spáchán ve správním obvodu MěÚ Nýřany? 
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3. Kdo je nadřízeným orgánem MěÚ Nýřany-OŽP při podání odvolání dle § 16, či podání stížnosti na postup při vyřizování 

žádosti o informace dle § 16a) zákona č.1O6/1999 Sb. ve věcech, které jsou předmětem správního řízení?“. 

Odpověď na výše uvedené dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, Vám byla doručena pod č. j. 58814/2020-MZE-18134. 

Ministerstvo je přesvědčeno, že odpovědi na otázky, které jste zaslal dne 18. září 2022, Vám již byly sděleny. Ministerstvo má 

ze své úřední činnosti na základě několika desítek Vašich e-mailů i na základě správních řízení, kterých jste byl účastníkem, k 

dispozici poznatky, že na Městský úřad Nýřany i Krajský úřad Plzeňského kraje jste již zaslal mnoho desítek podání, jak ve 

vztahu k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu 

zvířat“), tak podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„informační zákon“). Podle informačního zákona jste se obrátil opakovaně i na ministerstvo, podání jste zaslal i na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. Z výše uvedeného plyne, že je Vám známo, na který úřad se máte obracet a který orgán je k čemu 

příslušný. 

Dále uvádím, že konkrétní určování věcné a místní příslušnosti správního orgánu ve správním řízení a určování nadřízeného 

správního orgánu městského úřadu nepatří mezi kompetence ministerstva, s výjimkou případu, kdy jsou splněny podmínky 

pro rozhodování v kompetenčním sporu. V daném případě se ale o kompetenční spor nejedná a kompetenční spory nejsou 

řešeny podle informačního zákona. 

Ministerstvo není podle informačního zákona povinno provádět právní výklad níže uvedených ustanovení právních předpisů a 

ani není gestorem informačního zákona. S dotazy, které se týkají výkladu informačního zákona, je nutné se obracet na gestora 

tohoto zákona. 

Ministerstvo na základě znalosti obsahu velkého množství Vašich předchozích podání konstatuje, že svými podáními ve 

skutečnosti napadáte rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nedostavení se k podání svědecké výpovědi a postup 

správních orgánů. 

Ministerstvo Vám již mnohokrát sdělilo, že pokud nesouhlasíte s dřívějšími rozhodnutími správních orgánů, je nutné využít 

jiné právní nástroje, jak se proti nim bránit (např. správní žalobu), nikoliv jako prostředek proti postupům správních orgánů 

volit cestu opakovaných podávání žádostí podle informačního zákona. 

Nicméně k Vašim dotazům uvádím následující. 

K dotazu č. 1 ze dne 18. 9. 2022 

Ustanovení § 28 odst. 2 zákona na ochranu zvířat uvádí: „Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, s výjimkou přestupků podle § 27 odst. 1 písm. r) a podle § 27a odst. 1 písm. o), které projednává 

obecní úřad.“. 

Ustanovení § 29b zákona na ochranu zvířat uvádí: „Působnosti stanovené obecnímu úřadu v § 25 odst. 7 a § 28 odst. 2, 

působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v § 28 odst. 2 a § 28a až § 28c jsou výkonem přenesené 

působnosti.“. 

K dotazu č. 2 ze dne 18. 9. 2022 

Ustanovení § 68 odst. 5 správního řádu uvádí: „ V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké 

lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního 

orgánu se odvolání podává.“. 

Ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu uvádí: „Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený 

správní orgán.“. 

Ustanovení § 2 odst. 1 a 2 informačního zákona uvádí: 

„(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou 

státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 

povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací 

činnosti.“. 

Ustanovení § 16a odst. 4 informačního zákona uvádí: „O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.“. 

K dotazu č. 3 ze dne 18. 9. 2022 
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Ve vztahu k této otázce jste již obdržel jak vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, tak vyjádření ministerstva. 

Vyjádření k uvedené otázce Vám již bylo zasláno například dopisem Ministerstva zemědělství, odboru živočišných komodit a 

ochrany zvířat, č. j. MZE-46841/2022-13143, ze dne 4. 8. 2022. Z tohoto dopisu cituji: 

„Z dopisu Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. j. PK-KDS/3036/21, ze dne 10. 9. 2021, který Vám byl zaslán, citujeme: 

„Pro úplnost uvádíme, že důvodem pro prohlášení nicotnosti je skutečnost, že rozhodnutí vydal správní orgán, který k jeho 

vydání nebyl věcně příslušný. Odbor kontroly, dozoru a stížností je však toliko jiným odborem stále jednoho správního orgánu 

– KÚPK. Odboru kontroly, dozoru a stížností je v rámci KÚPK svěřena působnost v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Proto vyřizuje žádosti o informace směřované KÚPK, ač se informace 

vztahuje k působnosti jakéhokoliv odboru KÚPK; s těmito odbory však spolupracuje. Tento systém doposud nezpochybnil 

žádný nadřízený orgán, mezi nimi např. Ministerstvo vnitra nebo právě Ministerstvo zemědělství při přezkumech prováděných 

na základě Vámi podaných odvolání podle § 16 InfZ a stížností podle § 16a InfZ. Ani Úřad pro ochranu osobních údajů 

neshledal nezákonnost, tím spíše nicotnost rozhodnutí KÚPK, odboru kontroly, dozoru a stížností č. j. PK-KDS/2636/20 ze dne 

3. 8. 2020, o odmítnutí Vaší žádosti o informace, která se vztahovala k téže kauze jako výše napadené rozhodnutí, z důvodu 

zneužití práva na informace.“. 

Jak jsme Vám již v minulosti sdělili, Ministerstvo zemědělství se ztotožňuje s výše uvedeným názorem Krajského úřadu 

Plzeňského kraje. 

Uvedenou otázkou se zabýval také Nejvyšší správní soud. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 3 As 

13/2007-75 citujeme: „Tedy Městský úřad Přerov (nyní Magistrát města Přerova) je jediným správním orgánem, byť na základě 

různých právních předpisů rozhoduje jako správní orgán ve věci přestupků, jako stavební úřad, silniční správní úřad apod. 

Pokud by v určité věci rozhodl jiný odbor tohoto správního orgánu než ten, který je k tomu na základě vnitřního předpisu 

určen, jednalo by se sice o vadu řízení spočívající v tom, že rozhodnutí ve věci vydal jiný než k tomu pověřený pracovník 

správního orgánu, nebylo by však v žádném případě možné tvrdit, že rozhodnutí ve věci vydal správní orgán absolutně věcně 

nepříslušný a že jde tudíž o rozhodnutí nicotné. Pokud jde o posouzení této otázky, značnou míru analogie lze hledat v 

dosavadní judikatuře správních soudů týkající se toho, kdo rozhoduje o rozkladu směřujícímu proti rozhodnutí ústředního 

orgánu státní správy. Ať již je to ministr, předseda daného úřadu či jiná k tomu určená osoba nebo skupina osob, vždy se dle 

konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu jedná nikoli o samostatný správní orgán, ale pouze o součást jediného 

správního orgánu, která je na základě organizačního uspořádání tohoto správního orgánu funkčně příslušná o podaném 

rozkladu rozhodovat (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2004, č. j. 6 A 11/2002 - 26, ze dne 25. 8. 

2006, č. j. 4 As 57/2005 - 64 a usnesení ze dne 29. 10. 2007, č. j. 8 Afs 75/2007 - 115, všechna rozhodnutí jsou dostupná na 

www.nssoud.cz ). O tom, že obecní úřad (či městský úřad nebo magistrát) je třeba jako takový považovat za správní orgán, se 

jasně vyjádřil v nálezu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. I. ÚS 324/99, rovněž Ústavní soud.“. 

Uvedený závěr lze nalézt také ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu – 2202/2011 - Právo na informace: povinný 

subjekt. „NSS 3 As 13/2007-75 (2202/2011 Sb.NSS) (Obecní úřad jako povinný subjekt). Konkrétní obecní úřad (resp. městský 

úřad či magistrát statutárního města) je třeba považovat za jediný správní orgán, jemuž právní předpisy svěřují působnost v 

různých oblastech veřejné správy, a také za jediný povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. Tento povinný subjekt tedy není oprávněn odložit žádost o informaci či tuto žádost zamítnout se zdůvodněním 

že se nevztahuje k jeho působnosti, pokud se tato žádost týká činnosti jiného odboru či složky téhož obecního úřadu, než je 

ta, které byla žádost adresována.“. 

(FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš. § 2 [Povinnost poskytovat informace]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, 

Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 109.). 

Ministerstvo zemědělství postupuje v souladu se závěrem Nejvyššího správního soudu, že pokud by v určité věci rozhodl jiný 

odbor správního orgánu než ten, který je k tomu na základě vnitřního předpisu určen, jednalo by se sice o vadu řízení 

spočívající v tom, že rozhodnutí ve věci vydal jiný než k tomu pověřený pracovník správního orgánu, nebylo by však v žádném 

případě možné tvrdit, že rozhodnutí ve věci vydal správní orgán absolutně věcně nepříslušný a že jde tudíž o rozhodnutí 

nicotné.“. 

K dotazu č. 4 ze dne 18. 9. 2022 

Vyjádření k uvedené otázce Vám již bylo zasláno dopisem ministerstva, odboru živočišných komodit a ochrany zvířat, č. j. 

MZE-46841/2022-13143, ze dne 4. 8. 2022. 

Z tohoto dopisu cituji: 
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„Ministerstvo zemědělství Vám sděluje, že neshledalo na základě Vašeho e-mailu důvody pro zahájení řízení z moci úřední o 

prohlášení nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, která byla ve vztahu k Vaší osobě vydána v souvislosti s 

žádostí o informace. 

Toto vyjádření Ministerstva zemědělství se vztahuje, jak na již vydaná rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, tak na 

případná budoucí rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve vztahu k Vaší osobě v souvislosti s žádostí o informace, 

která bude nucen na základě Vašich neustálých podnětů a dotazů vydat. 

Ke dni 2. 8. 2022 Ministerstvo zemědělství eviduje již 168 e-mailů odeslaných z adresy xxxx, které byly přiděleny k vyřízení 

několika různým odborům Ministerstva zemědělství. I přes to, že je Vám postoj Ministerstva zemědělství k Vašim podáním 

dlouhodobě znám a obdržel jste desítky odpovědí ze strany Ministerstva zemědělství, nevede tato skutečnost k reflexi z Vaší 

strany. 

Jsme přesvědčeni, že jsme Vám již poskytli všechny relevantní odpovědi a informace. Ministerstvo zemědělství, odbor 

živočišných komodit a ochrany zvířat, již nadále považuje za bezpředmětné se k Vašim opakovaným e-mailům vyjadřovat. 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství od Vás obdrželo již několik stejně 

odůvodněných podnětů k prohlášení nicotnosti, Vám sdělujeme, že na Vaše další případné stejně odůvodněné e-maily již 

nebudeme reagovat. Vaše shodně nebo obdobně odůvodněné e-maily budou zakládány.“. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tazatel Kverulant.org je 

obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na prosazování veřejného zájmu v oblasti 

hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě 

státu a územních samospráv. 

Koncern Agrofert by mohl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. V pořadu Otázky Václava Moravce 

v České televizi to v neděli 19. 6. 2022 uvedl ministr zemědělství. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo zemědělství, (dále jen „povinný“) 

o sdělení následujících informací o tom co povinný v této záležitosti doposud učinil: 

Kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. se případné vymáhání týká. Uveďte informace v 

podrobnosti, kterou máte k dispozici. 

Již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. vznesen požadavek na vrácení dotace? Žádáme 

o jeho kopii. 

Zastupuje povinného v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. nějaká právní 

kancelář? Jaká a za jakou cenu. 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme 

doručení informací pouze elektronicky. 

Odpověď: 

Dne 19. září 2022 jste se obrátil „žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím“ na Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) s požadavkem na sdělení informací o tom, co ministerstvo 

učinilo v souvislosti s možným vracením dotací koncernem Agrofert, a to: 

Kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. se případné vymáhání týká. Uveďte informace v 

podrobnosti, kterou máte k dispozici. Již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů A. B. vznesen 

požadavek na vrácení dotace? Žádáme o jeho kopii. Zastupuje povinného v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert, 

respektive svěřenských fondů A. B. nějaká právní kancelář? Jaká a za jakou cenu. 

Jak Vám již bylo odpovězeno na Vaši předchozí žádost ze dne 19. července 2022 týkající se stejné problematiky, evidované 

pod čj. MZE-44388/2022-10041, sděluji, že ani v současné době nemá ministerstvo k bodu 1. žádné informace. 

K bodu 2. uvádím, že ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu Agrofert vznesen požadavek na vrácení 

dotace. 

K bodu 3. sděluji, že ministerstvo v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert v současné době nezastupuje žádná 

právní kancelář. 
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Závěrem uvádím, že vzhledem k tomu, že jste opětovně podal totožnou žádost i na SZIF, poskytuji Vám údaje pouze za 

ministerstvo. 

Dotaz: 

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

chtěl bych Vás poprosit o kopii následujících dokumentů, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím: 

- analýza přesunu PGRLF z Prahy do Brna, 

- analýza přesunu SZIF z Prahy do Olomouce. 

Vycházím z této tiskové zpráv ministerstva: 

https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/preview/10941-5-PUB_PROD_secure/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministr-

zemedelstvi-presun-podpurneho-a.html 

Prosím o zaslání na emailovou adresu, z níž odesílám tento email. 

Odpověď: 

Podáním ze dne 19. září 2022 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí kopií následujících dokumentů: 

- analýzy přesunu PGRLF z Prahy do Brna, 

- analýzy přesunu SZIF z Prahy do Olomouce. 

K výše uvedené žádosti Vám v příloze č. 1 zasílám Analýzu provozních úspor při přemístění PGRLF, a.s. z Prahy do Brna, ve 

které byly anonymizovány osobní údaje týkající se výše platů a v příloze č. 2. Analýzu klíčových faktorů přesunu centrály SZIF z 

Prahy do Olomouce. 

(Přílohy: 1. Analýza provozních úspor při přemístění PGRLF, a.s. z Prahy do Brna.pdf; 2. Analýza klíčových faktorů přesunu 

centrály SZIF z Prahy do Olomouce.pdf) 

Dotaz: 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádám o poskytnutí kopie "motivačního dopisu", který odeslal pan ředitel Ing. R.H.(MZe Praha) panu starostovi – J. Č. do 

Pilníkova 24.6.2022. 

Děkuji za poskytnutí kopie "motivačního dopisu" 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) obdrželo Vaši žádost ze dne 19. září 2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), ve které 

požadujete poskytnutí „kopie motivačního dopisu, který odeslal pan ředitel Ing. R. H. (MZe Praha) panu starostovi – J. Č. do 

Pilníkova 24.6.2022“. 

MZe jako příslušný orgán veřejné správy vodovodů a kanalizací podle § 25 písm. d) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a současně jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona Vám tímto 

poskytuje vyžádanou informaci ve Vámi požadovaném rozsahu, včetně příloh. 

(Přílohy: 1. motivační dopis.pdf; 2. příloha k motivačnímu dopisu.pdf; 3. příloha k motivačnímu dopisu_2.pdf) 

Dotaz: 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

DOTAZ: 

Kolik zaměstnaneckých míst bylo ve vašem úřadě zrušeno od 17. prosince 2021 do současné doby? (Prosím o konkrétní 

seznam, jaká místa byla zrušena?) 
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Kolik zaměstnaneckých míst bylo naopak od 17. prosince do současné doby zřízeno? (Prosím o konkrétní seznam, jaká místa 

byla zřízena?) 

Kolik zaměstnanců celkem měl váš úřad k 17. prosinci 2021? 

Kolik zaměstnanců celkem má váš úřad dnes? 

O informace Vás žádám jako novinář MF DNES. Účelem vyžádání informace je snaha přispět k diskuzi o věcech veřejného 

zájmu a také to, že svou prací plním roli tzv. „společenského 

hlídacího psa“. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že by nebylo 

možné informace v elektronické formě zaslat, Vás prosím o jejich poskytnutí na adresu: xxxx. Bude-li nutné za vyřízení mé 

žádosti účtovat nějaký poplatek, prosím o předchozí zaslání jeho odhadu. 

Za poskytnutí mnou požadovaných informací předem velmi děkuji. 

Odpověď: 

V návaznosti na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

Vám v příloze zasílám Vámi požadované informace k problematice služebních a pracovních míst Ministerstva zemědělství. 

(Přílohy: 1. Příloha č. 1) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dovoluji si touto cestou požádat vaše ministerstvo o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím na tyto otázky: 

Kolik zaměstnanců k 26. 9. 2022 má vaše ministerstvo? 

Kolik zaměstnanců vašeho ministerstva pracuje k 26. 9. na zkrácený pracovní poměr? 

Kolik zaměstnanců vašeho ministerstva má možnost pracovat z domova? 

Odpověď: 

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 26. září 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaměstnanců ministerstva, resp. jejich pracovních 

poměrů. 

K výše uvedené žádosti Vám sděluji, že Ministerstvo zemědělství mělo k 26. září 2022 celkem 671 zaměstnanců, z toho 38 

pracovalo na zkrácený pracovní poměr. Možnosti pracovat z domova využívalo ke stejnému datu 109 zaměstnanců. 

Dotaz: 

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ve smyslu ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o 

poskytnutí níže uvedených informací: 

a) Výpis z organizačního řádu Vašeho úřadu pro organizační útvar, který naplňuje úkoly v oblastech: 

• bezpečnosti a ochrany utajovaných informací, 

• informační bezpečnosti, 

• vnitřní bezpečnosti (řešení bezpečnostních incidentů v rámci Vašeho úřadu, ochrana majetku), 

• personální bezpečnosti, 

• vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi), 

• krizového řízení. 

V případě že předmětné problematiky řeší více útvarů, žádám o výpis definovaný v budu a) pro všechny tyto útvary. 

V případě, že některé problematiky nejsou v rámci Vašeho úřadu řešeny, žádám o sdělení „není řešeno“. 
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b) S ohledem na definovaný útvar/y v bodě a) žádám o sdělení celkového počtu zaměstnanců Vašeho úřadu, kteří se podílejí 

na plnění úkolů v rámci těchto problematik (v rámci jejich agend v definovaném útvaru/útvarech v bodě a). 

c) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí platových tříd těchto zaměstnanců (tedy např. 13 

PT – 12 PT - jako celek za všechny zaměstnance). V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle 

těchto útvarů (např. útvar bezpečnost 13 – 12 PT, útvar organizace úřadu 13 -12 PT atd.). 

d) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí požadavku na bezpečnostní prověrku (dle zák. č. 

412/2005 Sb., o OUI, ve znění pozdějších předpisů) u těchto zaměstnanců (tedy např. „V – T“ – jako celek za všechny 

zaměstnance). V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle těchto útvarů (např. útvar bezpečnost 

„V – T“, útvar organizace úřadu „V – D“ atd.). 

Předmětné informace žádám pro zpracování své odborné práce, ve věci řízení bezpečnosti v rámci státní správy. Při jejich 

poskytnutí preferuji elektronickou formu na níže uvedenou adresu pro doručování. 

Odpověď: 

V souladu s Vaší žádostí ze dne 26. září 2022 Vám v příloze zasílám výpis z Organizačního řádu Ministerstva zemědělství pro 

Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení (dále jen „odbor“). Tento odbor plní úkoly ve všech požadovaných oblastech, 

vyjma vnější bezpečnosti (boje s dezinformacemi). Bojem s dezinformacemi se zabývá ředitel odboru, a to v pracovní skupině 

Bezpečnostní rady státu – poradním orgánu Vlády České republiky. 

Odbor má celkem 14 zaměstnanců a je plně obsazen. Zaměstnanci odboru jsou zařazeni v následujících platových třídách (PT): 

jedna 15 PT, čtyři 14 PT, šest 13 PT, dvě 12 PT a jedna 10 PT a mají desetkrát stupeň utajení Tajné, jedenkrát Důvěrné a třikrát 

Vyhrazené. 

(Přílohy: Výpis z Organizačního řádu Ministerstva zemědělství) 

Dotaz: 

Žádost o informace dle Zákona 106 O svobodném přístupu k informacím 

Žádám o poskytnutí kopie závěrečné zprávy včetně příloh k poskytnuté dotaci na akci 129 393 1004 Oprava požární nádrže 

Břínkov včetně data doručení závěrečné zprávy. 

Odpověď: 

V návaznosti na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

týkající se poskytnutí kopie závěrečné zprávy včetně příloh k poskytnuté dotaci na akci 129 393 1004 Oprava požární nádrže 

Břínkov, zařazenou do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. 

etapa“, Vám sděluji, že závěrečné vyhodnocení akce má být předloženo až ke dni 31. května 2023. K dnešnímu dni není žádná 

závěrečná zpráva evidována. 

V případě Vašich dalších dotazů se můžete obrátit na Ministerstvu zemědělství na Ing. Janu Kapounkovou, Odd. odstraňování 

povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství, telefon 221 812 494. 

Autor: Pavel Brázdil 
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376. Dvanáct let zveřejňování špatných pumpařů 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 11. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 48 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/dvanact-let-zverejnovani-spatnych-pumparu/ 

Dnes uplynulo právě dvanáct let od zveřejnění prvního adresného seznamu špatných pumpařů. Zveřejnil jej Kverulant.org po 

dvou letech práce na této kauze. Kverulantovi se také podařilo změnit letitou praxi České obchodní inspekce (ČOI). To vedlo k 

významnému nárůstu kvality. Podívejte se, jak to tehdy bylo. Kverulant se ještě jmenoval Acta non verba. 

ČOI od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj 

přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete dostávat do mailu i vy, napište si o něj. S Kverulantovým 

seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta alespoň symbolickou částkou. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/dvanact-let-zverejnovani-spatnych-pumparu/
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377. Kardinál Duka prohrál soud, ale čeká ho další 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 11. 10. 2022, 14:50 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 45 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kardinal-duka-prohral-soud-ale-ceka-ho-dalsi/ 

Ústavní soud dnes zamítl stížnost kardinála Dominika Duky, který se domáhal omluvy od brněnských divadel. Za zásah do 

svého práva vyznávat katolickou víru spatřoval v uvedení dvou kontroverzních her na festivalu Divadelní svět Brno. Justice mu 

nevyhověla, poukazovala na svobodu slova a uměleckého projevu. Zamítnutím stížnosti takto kauza před českými soudy 

definitivně končí. Jiná soudní kauza, kterou Duka vyvolal, však teprve čeká na nařízení prvního jednání. Duka chce od 

Kverulanta 3 miliony korun a omluvu za to, že zveřejnil článek, který popisuje, jak Duka tuneloval církevní majetek. Pomozte 

Kverulantovi zaplatit si dobré právníky alespoň symbolickým darem, spor s Dukou bude dlouhý. 

Kardinál Dominik Duka | fotokoláž ATEO 

Ústavní soud zamítl stížnost kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce. Oba chtěli omluvu po Centru 

experimentálního divadla (CED) a Národním divadle Brno kvůli údajnému zásahu do svých osobnostních práv. 

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 

2018. Přestože Duka ani jednu tuto hru neviděl, tak podle kardinála silně zasáhly do jeho vyznání. Podle Dukových kritiků se 

nabízí otázka, jak pevná kardinálova víra asi je, když ji může ohrozit shlédnutí dvou klubových představení. 

Žalobu nejprve zamítl Městský soud v Brně, Duka s Němcem neuspěli ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Brně. Oba soudy 

zdůrazňovaly svobodu slova a uměleckého projevu, stejně jako to, že obě představení nastolovala důležitá témata. Podle 

pravomocného rozsudku, potvrzeného i Nejvyšším soudem (NS), nešlo o diskriminaci křesťanů ani o zásah do práva na 

svobodu vyznání. 

„Obě hry sledovaly legitimní cíl, směřující k vyvolání veřejné diskuse o náboženském násilí a sexuálních incidentech uvnitř 

jedné z církví. Učinily tak prostředky sice zčásti blasfemickými, ve svém celku však nepotlačujícími základní sdělení. S 

podstatou obsahu her včetně kontroverzních scén byla veřejnost předem seznámena a bylo svobodným rozhodnutím 

každého, zda se představení zúčastní,“ uvedl soudce Ústavního soudu Ludvík David. 

Tím však soudní spory vyvolané kardinálem Dukou nekončí a jeden z nich se bytostně týká i Kverulanta. 

Jak Duka tuneloval církevní majetek 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo 

to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V pátek 

13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. Kverulant odhalil, že do 

svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Kverulant se 

mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. 

Duka žaluje Kverulanta o 3 miliony korun 

Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 

miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant nakonec musel zaplatit 3 miliony korun, znamenalo by to nejspíš jeho likvidaci. 

Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky jakkoliv malým za to však pravidelným příspěvkem 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kardinal-duka-prohral-soud-ale-ceka-ho-dalsi/
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Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant nyní zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a 

zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Kverulant se s tímto 

pokrytectvím odmítá smířit, píše předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání. Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba 

neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy by neměly být dodavateli státu. Teprve v červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. 

Ministr Nekola sliboval: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Na podzim 2022 Kverulant svoje otázky na Nekulu zopakoval. Výsledek byl stejný. Z odpovědi datované 4. října 2022 vyplývá, 

že Nekulovo ministerstvo ani nedokázalo přesně vyčíslit kolik by měl Agrofert vracet. Z uvedeného je zřejmé, že žádné 

vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. A Kverulantovi je jasné proč. Lidovec Nekula je jedním z těch politiků, kteří 

Babišovi přidělovali dotace v době, kdy Lidovci, v čele s předsedou strany a ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou byli s 

Babišem ve vládě. Kdyby Nekula skutečně začal s vymáháním neoprávněně vyplacených dotací, hledali by se viníci tohoto 

nezákonného postupu. A Nekula patří mezi politiky, který mají na agrofertizaci osobní podíl. 

Nekulova dotace pro Agrofert 

Zdeněk Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

poskytl státní podporu na pojištění pro dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a 

https://www.kverulant.org/article/zadna-deagrofertizace-se-nekona/
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střední podniky, což Agrofert nebyl. Když na nezákonné čerpání upozornili Kverulantovi kolegové z Hlídače státu, tak Nekula 

přidělení dotace obhajoval. 

Společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory pojištění. Na tu však neměly 

podle tehdejších pravidel nárok. Nekula z pozice předsedy představenstva PGRLF tvrdil, že se fond řídil nařízením a 

doporučením Evropské komise, které počítá s přechodným dvouletým obdobím, do něhož měla spadat doba od začlenění do 

Agrofertu. Toto přechodné období se však podle metodického pokynu týkalo jen situace, kdy firmy překročí parametry pro 

poskytnutí dotace vlastní podnikatelskou činností, ale nikoliv z důvodu změny vlastnictví, fúze či akvizice. Další státní instituce 

se s interpretací PGRLF stran malých a středních firem neztotožnily, a to ani ty, které spadaly pod ministerstvo zemědělství. 

Tehdejší ministr zemědělství v Babišově vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL) však tento postup fondu PGRLF obhajoval. Reportéři 

ČT o celé kauze tehdy natočili reportáž. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s 

vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje Babiše 

Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu nebylo 

veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Proveďme konečně deagrofertizeci 

Z uvedeného je zřejmé, že konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani 

vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu 

zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. Proto Kverulant znovu píše 

předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání a iniciaci skutečné deagrofertizace. 

Prosba o podporu 

Kverulant bude ve svém úsilí za deagrofertizaci pokračovat. Oceňte Kverulantovu práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant nyní zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a 

zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Kverulant se s tímto 

pokrytectvím odmítá smířit, píše předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy by neměly být dodavateli státu. Teprve v červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. 

Ministr Nekola sliboval: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Na podzim 2022 Kverulant svoje otázky na Nekulu zopakoval. Výsledek byl stejný. Z odpovědi datované 4. října 2022 vyplývá, 

že Nekulovo ministerstvo ani nedokázalo přesně vyčíslit kolik by měl Agrofert vracet. Z uvedeného je zřejmé, že žádné 

vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. A Kverulantovi je jasné proč. Lidovec Nekula je jedním z těch politiků, kteří 

Babišovi přidělovali dotace v době, kdy Lidovci, v čele s předsedou strany a ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou byli s 

Babišem ve vládě. Kdyby Nekula skutečně začal s vymáháním neoprávněně vyplacených dotací, hledali by se viníci tohoto 

nezákonného postupu. A Nekula patří mezi politiky, který mají na agrofertizaci osobní podíl. 

Nekulova dotace pro Agrofert 

Zdeněk Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

poskytl státní podporu na pojištění pro dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a 

střední podniky, což Agrofert nebyl. Když na nezákonné čerpání upozornili Kverulantovi kolegové z Hlídače státu, tak Nekula 

přidělení dotace obhajoval. 

https://svobodny-svet.cz/zadna-deagrofertizace-se-nekona/
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Společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory pojištění. Na tu však neměly 

podle tehdejších pravidel nárok. Nekula z pozice předsedy představenstva PGRLF tvrdil, že se fond řídil nařízením a 

doporučením Evropské komise, které počítá s přechodným dvouletým obdobím, do něhož měla spadat doba od začlenění do 

Agrofertu. Toto přechodné období se však podle metodického pokynu týkalo jen situace, kdy firmy překročí parametry pro 

poskytnutí dotace vlastní podnikatelskou činností, ale nikoliv z důvodu změny vlastnictví, fúze či akvizice. Další státní instituce 

se s interpretací PGRLF stran malých a středních firem neztotožnily, a to ani ty, které spadaly pod ministerstvo zemědělství. 

Tehdejší ministr zemědělství v Babišově vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL) však tento postup fondu PGRLF obhajoval. Reportéři 

ČT o celé kauze tehdy natočili reportáž. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s 

vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje Babiše 

Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu nebylo 

veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Proveďme konečně deagrofertizeci 

Z uvedeného je zřejmé, že konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani 

vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu 

zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. Proto Kverulant znovu píše 

předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání a iniciaci skutečné deagrofertizace. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Počet přečtení: 395 

Autor: redakce 
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V den výročí vzniku republiky pořádá obecně prospěšná společnost Kverulant.org protestní setkání za trvalé otevření areálu 

Pražského hradu. Začátek setkání bude ve 14:00 a uskuteční se v areálu hradu na Náměstí U Svatého Jiřího. To je náměstí za 

Svatovítskou katedrálou. 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, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním 

neodehrál jediný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. Zeman na 

Hradě sice již brzo skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem. Prosíme přijďte nás 

podpořit. 

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 konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další 

prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak 

Kverulantův boj pokračuje dál. 

Historie 

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 pořádali 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 prezidenta. 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. „ 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 prezidentovy. Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří 

vůbec ne, “ píše Pavel Zeman v publikaci Paměť a dějiny. 

SS na Pražském hradě, 21. srpna 1942, foto ČTK 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-porada-28-rijna-protestni-setkani-za-trvale-otevreni-prazskeho-hradu/
https://www.kverulant.org/article/kverulant-porada-28-rijna-protestni-setkani-za-trvale-otevreni-prazskeho-hradu/
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Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., které platí doposud, uvádí hned v § 1 následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky 

Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu.“ Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 

1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i 

politický režim, který přišel v roce 1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření hradu 

veřejnosti, jak jej definoval stavební záměr z 20. a 30. let 20. století. 

Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve dne v noci až do prezidentství Václava Klause. I ten však omezil 

volný pohyb občanů jen málo. Hrad byl v letní sezóně zpřístupněn veřejnosti od 1. dubna do 31. října od 5.00 do 24.00 hod. 

Od listopadu pak 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 v roce 2016 

uzavřel Hrad svobodnému pohybu. Při jarní epidemické vlně roku 2020 prezident zavřel Hrad 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. 

Vítězství u soudu 

Zavření Hradu nikdy nemělo 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 nemělo oporu v zákoně. 

První protestní setkání na Pražském hradě 

Městský soud v Praze 16 dubna 2021 také pravomocně rozhodl o tom, že se v prostorách Pražského hradu může konat 

shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. To se uskutečnilo v neděli 18 dubna na náměstí U Svatého Jiří 

uvnitř areálu Pražského hradu. Setkání bylo, vzhledem k epidemické situaci, plánovaného jako velmi komorní a s dodržením 

minimálně dvoumetrových rozestupů. Nebylo pozváno více než 25 lidí. 

Setkání se ze strany vedení Hradu neobešlo bez obstrukcí. 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: 

Dílčí vítězství 

Na konci dubna se nařízení, kterým Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby 

ukázal svou moc, stalo neudržitelným. A tak byl v pondělí 3 května 2021 Hrad konečně otevřen široké veřejnosti. 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. 

Kasační stížnost 

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 
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shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Správa Pražského hradu navíc v dovolání namítala, že měla být 

účastníkem řízení před prvoinstančním Městským soudem. 

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 na konci srpna 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. 

Video reportáž 

V lednu 2022 natočili o šest let trvajícím uzavření Hradu reportáž Reportéři ČT: 

Nesplněný ministerský slib 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Svým slibem se Rakušan nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I pěknou fotečku si na to pořídil: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech 

relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu mu přišla odpověď ve které mu 

vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České 

republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, 

nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak 

realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování 

jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

V červenci 2022 položili Rakušanovi obdobný dotaz novináři z Českého rozhlasu. Jako odpověď ji ministerstvo zaslalo 

nesrozumitelný blábol, z kterého je jasné snad jen to, že žádná analýza, o kterou Rakušan sliboval, není: 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy neudělal nic. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana 

dalším zklamáním. To první se odehrálo, když se Rakušan odmítl omluvit za zbytečné cesty do Peru a na Nový Zéland za 

peníze daňových poplatníků. 

Na Pražském hradě se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident 

Kverulant se v červenci 2022 zeptal Policie v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení 

bezpečnosti. Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky: 

V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, 

kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? 

Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za 

jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici. 

Po několika dnech přišla od Police odpověď. Uvnitř Pražského hradu se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident. 

Dále Policie prý neví v kolika případech zabránila vstupu do Hradu protože o tom nevede žádnou statistiku, ale přitom prý 

„vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně“, ale žádné písemné vyhodnocení prý neexistuje. A 

konečně Policie tvrdí, že šest let plošných kontrol na Hradě prý nestálo daňového poplatníka ani korunu navíc. Vše se prý děje 

v rámci běžného výkonu služby. 

To, že se v areálu Pražského hradu neodehrál od roku 2016 jediný bezpečností incident je podle Policie díky plošným 

kontrolám. Kverulant si to nemyslí a je přesvědčen, že je to neexistencí teroristické hrozby. Tomu svědčí i skutečnost, že ani 

před Hradem na Hradčanském náměstí, kde se vinou plošných kontrol vznikaly opravdu velké fronty, nebyl zaznamenán 

žádný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Prosba o podporu 
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Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a alibistického ministra příčí, přijďte nás podpořit v pátek 28. 

října 2022 ve 14: 00 do areálu Pražského hradu na Náměstí U Svatého Jiří. Jde o náměstí za Katedrálou Svatého Víta a před 

bazilikou Svatého Jiří. Počítejte prosím s tím, že před vstupem do Hradu budete muset projít ponižujícím „filcunkem“. Snad už 

naposled. 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant nyní zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a 

zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Kverulant se s tímto 

pokrytectvím odmítá smířit, píše předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy by neměly být dodavateli státu. Teprve v červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. 

Ministr Nekola sliboval: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá , že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022 . Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Na podzim 2022 Kverulant svoje otázky na Nekulu zopakoval. Výsledek byl stejný. Z odpovědi datované 4. října 2022 vyplývá, 

že Nekulovo ministerstvo ani nedokázalo přesně vyčíslit kolik by měl Agrofert vracet . Z uvedeného je zřejmé, že žádné 

vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. A Kverulantovi je jasné proč. Lidovec Nekula je jedním z těch politiků, kteří 

Babišovi přidělovali dotace v době, kdy Lidovci, v čele s předsedou strany a ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou byli s 

Babišem ve vládě. Kdyby Nekula skutečně začal s vymáháním neoprávněně vyplacených dotací, hledali by se viníci tohoto 

nezákonného postupu. A Nekula patří mezi politiky, který mají na agrofertizaci osobní podíl. 

Nekulova dotace pro Agrofert 

Zdeněk Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

poskytl státní podporu na pojištění pro dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a 

střední podniky, což Agrofert nebyl. Když na nezákonné čerpání upozornili Kverulantovi kolegové z Hlídače státu, tak Nekula 

přidělení dotace obhajoval. 

https://pravdive.eu/news/13795/zadna-deagrofertizace-se-nekona
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Společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory pojištění. Na tu však neměly 

podle tehdejších pravidel nárok. Nekula z pozice předsedy představenstva PGRLF tvrdil, že se fond řídil nařízením a 

doporučením Evropské komise, které počítá s přechodným dvouletým obdobím, do něhož měla spadat doba od začlenění do 

Agrofertu. Toto přechodné období se však podle metodického pokynu týkalo jen situace, kdy firmy překročí parametry pro 

poskytnutí dotace vlastní podnikatelskou činností, ale nikoliv z důvodu změny vlastnictví, fúze či akvizice. Další státní instituce 

se s interpretací PGRLF stran malých a středních firem neztotožnily, a to ani ty, které spadaly pod ministerstvo zemědělství. 

Tehdejší ministr zemědělství v Babišově vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL) však tento postup fondu PGRLF obhajoval. Reportéři 

ČT o celé kauze tehdy natočili reportáž . 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s 

vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje Babiše 

Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu nebylo 

veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Proveďme konečně deagrofertizeci 

Z uvedeného je zřejmé, že konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani 

vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu 

zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. Proto Kverulant znovu píše 

předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání a iniciaci skutečné deagrofertizace. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

The post Žádná deagrofertizace se nekoná first appeared on . 
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382. Jedenáct let nepřetržitého porušování zákona v České televizi 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jedenact-let-nepretrziteho-porusovani-zakona-v-ceske-televizi/ 

Kverulant.org je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho mrzí, že 

Česká televize již více než deset let soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Před jedenácti lety, v pátek 14. 

října 2011 vstoupil v platnost zákon regulující vysílání reklamy v ČT. Ten zcela zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání 

reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz začala po několika týdnech obcházet, reklamu 

vysílala dál, ale začala ji označovat za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak plátci koncesionářského 

poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce 

porušuje zákon. Kverulantovi tento stav zásadně vadí a už v této věci podal množství stížností. Kverulant byl ve svém tažení 

proti nelegální reklamě zatím neúspěšný, ale stále se nevzdává a proto dnes znovu píše všem zákonodárcům, Radě České 

televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby konečně sjednali nápravu. Pokud i vám vadí nelegální reklama a 

neustálé porušování zákona v přímém přenosu, prosíme vás, podarujte Kverulanta alespoň symbolickou částkou. 

Petr Dvořák, ředitel České televize 

Zákon z roku 2011 

Česká televize má již od roku 2011 reklamní vysílání limitované zákonem. Reklama je povolená pouze na stanicích ČT2 a ČT 

sport, kde nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Po zákazu reklamy v roce 2011 

Kavčí hory na nějaký čas reklamu z vysílání na ČT1 skutečně stáhly. Pak se ale oklepaly a začaly zákon obcházet. Začaly vysílat 

reklamu maskovanou tvrzením, že nejde o reklamu, ale o ušlechtilé sponzorování pořadu, které má ČT povoleno. Jako by 

Česká televize nedostávala koncesionářské poplatky. Jako by ročně od občanů nedostávala přibližně 6 miliard korun! 

Příjmy České televize z reklamního vysílání, sponzoringu a dalších komerčních formátů činí v letech 2017 až 2022 v průměru 

ročně více než 560 milionů korun. To je za sledované období v průměru 8 % všech příjmů České televize. Reklamní vysílání v 

podobě klasických reklamních spotů vyneslo v průměru 100 milionů ročně. Na, z podstatné části nelegálním, sponzoringu ČT 

v průměru vydělává skoro pětkrát tolik, a to 460 milionů korun ročně. S trochou nadsázky lze konstatovat, že ČT divákům 

denně dokazuje, že zločin se vyplácí víc než legální byznys. 

Příjmy České televize | sestavil Kverulant.org 

Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky. * 

Jiří BESSER, ministr kultury z doby, kdy se o zákazu reklamy na ČT1 jednalo, se s odstupem času cítil zklamán. V listopadu 2014 

v rozhovoru pro iDNES uvedl: „V době, kdy jsme jednali o bytí, či nebytí reklamy na kanálech ČT, někteří lidé upozorňovali na 

to, abychom zakázali i sponzoring a product placement. A my jsme říkali, že to bude bezvýznamné. Jenže teď po letech vidím, 

že pan ředitel Dvořák může stokrát ministrovi kultury říci, že to určitě vysílat nebude, ale při tom vlastním obchodním jednání 

takového gigantu, jakým je ČT, lidi napadne, že zákon jim to umožňuje a televizi nikdo nemůže bránit, aby si vydělala 

zákonným způsobem. A pak v televizi vidíme u jednoho filmu na ČT1 i čtyři sponzorské odkazy. Že by to takto mělo být, mě, 

když jsem tehdy pro změnu hlasoval, nenapadlo.“ 

To, že jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale podle Kverulanta není ten hlavní problém. 

Hlavním problémem je skutečnost, že miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně 

porušuje zákon. Co si pak takový divák odnese jako poučení o potřebě dodržovat zákony? 

Anketa 

Vadí vám reklama ve veřejnoprávní České televizi? 

Velmi vadí 

901 (12 %) 

https://www.kverulant.org/article/jedenact-let-nepretrziteho-porusovani-zakona-v-ceske-televizi/
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Nahrávání... 

Reklama před Večerníčkem 

Ale Česká televize nás nešetří a nešetří ani naše děti. A tak byl Večerníček v lednu 2012 přesunut z ČT1 na ČT2, protože na 

tomto programu reklama být může. Na ČT2 byl Večerníček až do léta 2018 obklopen reklamou zacílenou na děti. Přestože to 

bylo zakázané. Přestože zákon jasně říká, že reklama nesmí přímo nabádat děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého 

výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, ba ani přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali 

své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit, a proto již v 

březnu 2013 podal na Českou televizi stížnost Radě pro televizní vysílání. Rada Kverulantovi tehdy odpověděla, že sponzoring 

reklamou nejspíše je, ale oni s tím nic nesvedou a na postih už rezignovali: 

A protože RRTV tehdy na dodržování zákona rezignovala, vysílala ČT reklamu před Večerníčkem i po něm dál, jak dokazuje 

záznam z vysílání z 6. listopadu 2015. 

V létě 2018 se chvíli zdálo, že televize tuto nezákonnou praxi opustila a přestala Večerníček obklopovat reklamou cílenou na 

dětského diváka. Bohužel na konci září se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. V září 2018 byla reklama na 

spektakulární show uvedena ještě jako sponzorovaní pořadu. Už tehdy ale bylo evidentní, že cílem upoutávky je to, aby děti 

přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné vstupenky se pohybovala od 

1228 Kč až do astronomických 3507 Kč. 

Reklama zaměřená na děti 

V listopadu 2018 již ČT zahodila poslední skrupule a vysílala těsně před Večerníčkem reklamu zaměřenou na děti již ani 

neoznačenou jako sponzorství pořadu. Přitom podle zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

a § 48, odstavec (2), písmeno a) nesmějí televize vysílat reklamu, která mravně ohrožuje děti a mladistvé tím, že přímo nabádá 

děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. A 

podle písmena b) televize dokonce ani nesmí přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke 

koupi nabízeného zboží nebo služeb. 

Vymahatelnost práva 

Vymahatelnost práva je v české kotlině velký problém a tato kauza je dobrou ilustrací neveselého stavu. Tento stav by měl být 

změněn a v tomto konkrétním případě existují asi jen dvě možnosti. Buď Rada pracuje špatně a její rozhodnutí jsou špatně 

právně zdůvodněna, a potom je třeba vyměnit členy Rady. Nebo zákon neposkytuje činnosti Rady dostatečnou oporu. V obou 

případech má řešení v rukou parlament, který také jmenuje členy Rady. Kverulant v dubnu 2013 vyzval zákonodárce, aby se 

činností Rady zabývali. Marně. Pak přišel rok 2014 a s ním nové složení parlamentu a následně nové složení Rady České 

televize. Poslanci zvolili šest nových kandidátů do Rady České televize, kteří obsadili šest uvolněných míst. V březnu 2014 byla 

patnáctičlenná Rada ČT kompletní. V dubnu 2014 Kverulant podal Radě pro televizní a rozhlasové vysílání svoji stížnost znovu. 

Opět marně. Podal také stížnost i Radě ČT. Také marně. 

Prozření poslance Martina Komárka za ANO 

V prosinci 2014 se Kverulant obrátil na parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Po určité době se 

Kverulantovi ozval poslanec Martin Komárek. I on souhlasí s Kverulantovým názorem, že sponzorské vzkazy jsou ve 

skutečnosti reklamou. 

Ale panu poslanci Komárkovi nečiní problém v krátké době změnit diametrálně názor, a tak se už v březnu 2015 nechal v 

rozhovoru pro Hospodářské noviny slyšet, že: „Zákaz reklamy na jedničce nám přijde absurdní, když její program je komerční.“ 

O tom, že se pan poslanec nechal ochočit, aby spíše než zákon prosazoval zájem ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka, 

svědčí schůzka, která se uskutečnila o rok poději, v březnu 2016. Na schůzce v malostranské kavárně, které byl ředitel 

Kverulanta Vojtěch Razima náhodným svědkem, si ředitel ČT povídal s poslancem Komárkem o tom, jak to zařídit, aby Česká 

televize nespadala pod nový zákon o registru smluv. 

Product placement 

V roce 2015 ČT přišla s dalším modelem, jak obejít zákon. V roce 2015 bylo vyrobeno 12 dílů pořadu Auto Moto Revue. Ty se 

začaly od května 2015 vysílat. Pořad Auto Moto Revue byl druhým nejstarším vysílaným titulem ČT a v roce 2015 byl vysílán 

jako týdeník. Vše na programu ČT2. Vzhledem k početné motoristické obci patřil pořad k sobotním deseti nejsledovanějším na 

ČT2. Pořad byl však značně neobjektivní a vzhledem k tomu, jak vznikal, ani jiný být nemohl. Televize totiž kromě výroby 

skrytých titulků za pořad nic neplatila. 

Auto Moto Revue vyráběl externí dodavatel, kterého platili výrobci a prodejci aut, garážových vrat, poskytovatelé leasingů a 

podobně. Je evidentní, že tito inzerenti to nedělali proto, aby pomohli ČT plnit hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního 
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vysílání, kterými jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 

svobodné vytváření názorů, jak to ČT ukládá v § 2 odst. 2 zákon o České televizi. Inzerenti tak činili proto, aby upozornili na 

svoje produkty, aby je představili ve skvělém světle. 

Navíc šlo o nepřípustné umístění produktu. Umístění produktu je totiž přípustné pouze v kinematografických dílech, filmech a 

seriálech vytvořených pro televizní vysílání, ve sportovních pořadech a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se pouze 

bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, jako např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do pořadu (§ 53a odst. 1 písm. 

a) a b) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). Pořady, které obsahují umístění produktu, musí splňovat tyto požadavky: 

• Jejich obsah a doba zařazení do vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost 

poskytovatele. 

• Nesmějí nabádat přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo 

služeb za účelem jejich propagace. 

• Nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt (§ 53a odst. 2 písm. a), b) a c) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). 

Všechny tyto výše uvedené zásady byly v pořadu Auto Moto Revue soustavně porušovány. Tak například v Auto Moto Revue 

odvysílané na ČT2 6. 6. 2015 byl testován vůz Subaru Forester s dvoulitrovým naftovým motorem o výkonu 147 koní, točivým 

momentem 350 Nm a bezstupňovou převodovkou. Jde o vozidlo se stálým pohonem všech kol a váhou 1700 kg. Redaktor o 

tomto „autě pro fajnšmekry“ tvrdí v čase 02.15, že jezdí s fantastickou průměrnou spotřebou 6,1 l / 100 km. Záhy je však 

redaktor usvědčen ze lži. To když se v reportáži v čase 04.30 objeví display s průměrnou spotřebou 9,2 l / 100 km. 

Kverulant se stále nechtěl smířit se soustavným porušováním zákona významné veřejnoprávní instituce, a proto v červenci 

2015 podal RRTV další podnět k šetření. Kverulant chce věřit, že 5 milionů českých motoristů si zaslouží vlastní objektivní 

pořad, a nikoliv product placementové orgie. RRTV se Kverulantovou stížností skutečně zabývala, ale došla k závěru, že vše je 

v naprostém pořádku: 

V hlavní roli hranolek 

Product placementové orgie se však netýkají jen pořadů o autech. Scéna, v níž hokejový expert Pavel Richter vychází ze stanu 

společnosti McDonald’s a přináší podnos s občerstvením, přičemž jeden hranolek nabízí kolegyni, byla příliš již i na jinak velmi 

shovívavou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. RRTV udělila v říjnu 2015 ČT za úspěšné hledání limitů nevkusu pokutu ve 

výši 350 tis. korun. 

Teprve po více než šesti letech, až v srpnu 2022, se tato pokuta stala pravomocnou. Městský soud v Praze (MS) rozhodoval o 

žalobě celkem čtyřikrát. Předtím se třikrát České televize zastal, ale rozsudek pokaždé zrušil Nejvyšší správní soud a věc soudu 

prvního stupně vrátil k novému projednání. 

Soudci „ve čtvrtém kole“ sporu nakonec vyhodnotili všechny námitky České televize proti uložené pokutě jako nedůvodné. 

„Jelikož žádný z uplatněných žalobních bodů nebyl důvodný a soud ani neshledal žádnou vadu, k níž by musel přihlédnout z 

úřední povinnosti a pro kterou by bylo potřeba napadené rozhodnutí zrušit, soud žalobu zamítl,“ konstatovala Horčicová. 

Také výše 350tisícové sankce, kterou televize označovala za přehnanou, byla podle soudu v pořádku. „Z rozhodnutí žalované 

(RRTV) je rovněž zřejmé, proč byla žalobkyni (ČT) uložena pokuta právě v této výši, a podle názoru soudu žalovaná při jejím 

ukládání zjevně nevybočila ze své správní praxe. Soud tedy neshledal uloženou pokutu jako zjevně nepřiměřenou.“ 

Další reklama cílená na děti 

I v srpnu 2016 poslal Kverulant RRTV další stížnost na porušování zákona. Před Večerníčkem na ČT2 i v tomto měsíci běžela 

reklama na jogurt a nový kriminální seriál večer na ČT1 „sponzorovala“ Toyota. Opět si Kverulant stěžoval marně, ale ani po 

letech trvání této kauzy svůj boj nevzdává. V listopadu 2017 podal další stížnost k RRTV. 

Reklama na hazard 

V říjnu 2017 totiž odvysílal program ČT1 po osmé hodině před hlavním večerním programem dokonce reklamu na hazard v 

online casinu SYNOTtip. V této reklamě přeje vyzývavě oblečená krupiérka divákovi nikdy nekončící zábavu v českém online 

casinu SYNOTtip: 

Bohužel ani tentokrát nebyl Kverulant úspěšný. RRTV mu v půlce prosince 2017 sdělila, že si nechala zpracovat analýzu spotu, 

ze které vyplývá, že o reklamu nejde. Kverulant si tuto analýzu od rady vyžádal a po jejím prostudování užasl, že podle ní spot 

nepřeje divákům nikdy nekončící zábavu v casinu SYNOTtip, ale prostě jen nikdy nekončící zábavu a k návštěvě online casina 

vůbec nevybízí. Inu, pokrytectví opět vítězí. 
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Nicméně, čas od času ČT za reklamu na hazard nějakou symbolickou pokutu dostane. V létě 2021 dostala pokutu 100 000 Kč 

za skrytou reklamu při vysílání záznamu losování sázkových her společnosti Sazka. Pořad vybízel k nákupu dalších služeb 

Sazky. Během losování v červnu 2020 se v pořadu objevilo verbální sdělení, které vybízelo diváky k získání Sazka karty. Její 

držitel získává bonus účasti v soutěži o ceny Kolo štěstí a tím je motivován k podání sázky do loterie. Tím byl podle RRTV 

sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup je se Sazka kartou bonifikován. 

RRTV na zpracování pořadu SazkaMobil Šance upozornila i v minulosti. Skrytou reklamu našla také v losování z prosince 2015, 

kde moderátorka zmínila, že virtuální operátor rozdává volné minuty. 

Bývalý komunista v čele ČT 

Kverulant považuje za důležité zmínit, že Českou televize vede od září 2011 bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným 

členem Komunistické strany Československa 20. září 1989. Historik Petr Blažek k tomu uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v 

době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, svědčí to o jeho, 

dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“ 

Kverulant opět píše radě 

Kverulant po částečné obměně radních zaslal v dubnu 2019 dopis všem členům Rady pro rozhlasové vysílání a vyzval je, aby 

zjednali nápravu. Opět marně. 

V první polovině roku 2020 došlo i k obměně Rady České televize. Takzvaná malá rada má dohlížet na fungování i peníze pro 

ČT. Novými členy se stali ekonomka Hana Lipovská i moderátor Luboš Xaver Veselý, jejichž zvolení do Rady ČT vzbudilo 

velkou kritiku. Radní se poprvé v nové sestavě sešli počátkem června 2020. Dvojici Lipovská a Xaver doplnili další nováčkové. 

Novinář Pavel Matocha a v březnovém prvním kole volby poslanců zvolení někdejší šéf televizního zpravodajství Roman 

Bradáč, ekonom Pavel Kysilka a bývalý hokejista a někdejší poslanec Jiří Šlégr. Všem novým i starým radním poslal Kverulant v 

půlce června stížnost na vysílání nelegální reklamy na ČT. Znovu zbytečně. 

Kverulant zase píše poslancům a senátorům 

Zákon o regulaci reklamy vstoupil v platnost v pátek 14. října 2011. Po jedenácti letech nepřetržitého porušování tohoto 

zákona Kverulant, v říjnu 2022, opět vyzval zákonodárce, Radu české televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílán, aby 

konečně sjednali nápravu. 

Jak už stojí v úvodu, Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a 

demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Na 

druhou stranu kvalitní veřejnoprávní službu bez peněz zajistit nelze. Koncesionářský poplatek se přitom nezměnil od roku 

2008. Možná je skutečně namístě zvýšit jej ze současných 135 korun na 150 korun za měsíc, jak v létě 2022 navrhovala Česká 

televize. Cestou do pekel je naopak dál tolerovat obcházení zákona nebo zvýšení podílu legální reklamy. Kverulant je 

přesvědčen, že veřejnosprávní televize nemá být závislá na zadavatelích reklamy. 

Prosba o podporu 

Třeba si i vy myslíte, že zákon je třeba dodržovat a že jeho porušování v přímém přenosu je nanejvýš škodlivé. Kverulant prosí 

o finanční podporu této kauzy, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

* Autorem tohoto legendárního výroku je ruský politik Viktor Stěpanovič Černomyrdin (9. dubna 1938, Čornyj Otrog – 3. 

listopadu 2010, Moskva), když hodnotil neúspěch měnové reformy Ruské federace v červenci 1993. 

Autor: Vojtěch Razima 
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383. Světový den technické normalizace 
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Dnešek je Světovým dnem technické normalizace. Kverulant si v této souvislosti dovoluje připomenout, že má velký podíl na 

tom, že stát počátkem roku 2021 začal poskytovat závazné normy zdarma. 

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. 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 a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident a 1. ledna 2021 

vstoupila v platnost. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno prvních, 

více než 200 norem. Podrobnosti nalezte v kauze Díky Kverulantovi poskytuje stát normy zdarma. 

Světový den technické normalizace slavíme dnes proto, že 14. října 1946 se delegáti z 25 zemí sešli v Londýně, kde schválili 

stanovy, jednací řád a tři úřední jazyky nové organizace – angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Tato organizace byla na návrh 

ČSR pojmenována Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardisation – ISO) se sídlem v 

Ženevě. Světový den technické normalizace pak slavíme od roku 1970. 

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj a úspěšný za lepší správu veřejných záležitostí a Začněte jej podporovat jakkoliv malou, za to 

však pravidelnou částkou. V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebylo. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/svetovy-den-technicke-normalizace-2/
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384. Anketa: Má stát poskytovat normy zdarma? 
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S Novým rokem 2021 veřejnost získala bezplatný přístup k závazným technickým normám a březnu 2022 již bylo takto 

zveřejněno 1246 norem. Umožnil to takzvaný sponzorovaný přístup k normám, o jehož zavedení se Kverulant významně 

zasloužil. A co si o zpoplatnění norem myslíte vy? 

Má stát poskytovat normy zdarma? 

Rozhodně ano, všechny normy mají být zcela zdarma. 

4 807 (62 %) 

Spíše ano, ale zdarma mají být jen povinné normy. 

1 187 (15 %) 

Spíše ne, normy mají být zpoplatněny, ale mají být velmi levné. 

820 (11 %) 

Rozhodně ne, stát má na přístupu k normám vydělávat. 

878 (11 %) 

Nahrávání... 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně téměř 100 

milionů korun. Kverulant.org již mnoho let prosazoval, aby všechny závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. To se 

mu podařilo. Od 1. ledna 2021 začal platit zákon, který to nařizuje. Pak byly uveřejněny první stovky norem. V listopadu 2021 

mu Státní Česká agentura pro standardizaci (ČAS) slíbila uvolnit zdarma další stovky norem. Svůj slib dodržela a k 10. březnu 

2022 bylo v rámci sponzorovaného přístupu zveřejněno 1246 ČSN. Pojděme se podívat, co tomuto úspěchu předcházelo. 

Historie 

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v platnosti 36 tisíc 

norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani 

tyto normy neposkytoval zdarma, ale vybíral za internetový přístup k nim peníze. V roce 2018 to bylo 87 milionů, v roce 2019 

celkem 95 milionů a za rok 2020 pak 94 milionů korun. 

Debata 

V lednu 2018 Kverulant ve spolupráci s Debatním klubem uspořádal k tomuto tématu diskuzi mezi generálním ředitelem 

České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeňkem Veselým a zástupcem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě – Ing. Václavem Machem. Zde je záznam jejich debaty: 

Kverulant je přesvědčen, že normy, které jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Z principu publicity právních 

předpisů totiž vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s těmi pravidly chování, která jsou pro něj 

závazná. Že se tak má dít bezplatně je zřejmé, přestože generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeněk 

Veselý v debatě uváděl, že by to odporovalo závazným pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým 

členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat normy zcela zdarma. To však nebyla pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 

ve směrnici č. 10 pro distribuci a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. 

Jen velmi obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje zájmy 

ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na svůj vlastní rozvoj a 

udržování. 

https://www.kverulant.org/article/anketa-ma-stat-poskytovat-normy-zdarma-18-03-2022-2/
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Kverulantova kampaň za normy zadarmo 

V lednu 2018 Kverulant dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně 

řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se se mimo jiné uvádí, že zákony na závazné normy odkazují zcela výjimečně. To bylo 

opravdu odvážné popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných závazných morem v je 4200. Dále dopis sice připouští, že normy 

na povinnou elektronickou fakturaci povinné budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich 

gestorem je ministerstvo místního rozvoje. Inu, odbor popření a pokrytectví bylo tehdy i na ministerstvu průmyslu patrně 

velkou a respektovanou organizační složkou. 

Zprávu o tom, že problematiku závazných, a přitom placených norem je třeba konečně řešit, rozeslal Kverulant v lednu 2018 i 

všem poslancům. Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar 

tehdy napsal: „Tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto 

duchu novelizaci autorského zákona.“ A pirát Michálek tehdy informoval, že by chtěl během cca 14 dní předložit v Poslanecké 

sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní 

agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku 

následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu. 

V pátek 13. července 2018 začaly poslancům parlamentní prázdniny, a tak se Kverulant zeptal komunisty Luzara a piráta 

Michálka, co dokázali, než opustili parlamentní lavice. Komunista Luzar odpověděl v duchu nejlepších tradic hnutí dada: 

„Dobrý den, velmi rád se do této iniciativy zapojím a patřičný návrh úpravy autorského zákona předložím. Pokud již 

disponujete takovým návrhem, budu velice rád, pokud se nebude muset tvořit nanovo. S pozdravem Leo Luzar.“ Podtrženo 

sečteno komunista Luzar neudělal ve věci zastavení zpoplatnění závazných norem zhola nic. To pirát Michálek byl přeci jenom 

aktivnější a napsal Kverulantovi: „Dobrý den, dojednali jsme s ministerstvy, že technická norma o el. fakturaci bude bezplatně 

veřejně přístupná, na tom se udělá pilot technického řešení v ČAS v podobě tzv. sponzorovaného přístupu, tj. bezplatný 

přístup pro občany, který hradí normalizační instituci stát, protože nějaká platba musí podle pravidel mezinárodních institucí 

CEN a CENELEC proběhnout. Pod hrozbou našeho vlastního návrhu nám bylo také přislíbeno, že vláda připraví vlastní návrh 

umožňující tzv. sponzorovaný přístup, který by měl být na podzim. Tuto věc jsem naposledy otevřel na posledním jednání 

Ústavně-právního výboru, kde kvůli hlasům ANO nebyla výzva vládě, aby se zabývala touto otázkou, přijata. Vyjednávání s 

ministerstvy aktuálně vede Martin Jiránek, člen hospodářského výboru, kterému jsem celou věc předal. S pozdravem Jakub 

Michálek.“ 

První úspěchy 

Začátkem roku 2019 Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo první konkrétní výsledky. Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci tehdy zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný 

online přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další 

normy. Kverulant je obzvláště hrdý na to, že v době epidemie koronavirové nákazy byly i díky němu bezplatně zveřejněny i 

normy na zdravotnické obličejové masky, operační oděvy a roušky a na lékařské rukavice pro jedno použití. 

Normy konečně zadarmo 

Nedlouho po bezplatném zpřístupnění prvních norem přišel další úspěch. Poslanecká sněmovna počátkem února 2019 

schválila doprovodné usnesení iniciované Piráty, kterým žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění 

veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V září 2019 

zaslal Kverulant všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu 

odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci totiž zpracovalo novelu zákona 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných norem. Umožnit jí to má 

takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. 

Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Novelu 

zákona o technických požadavcích na výrobky, která to má umožnit, schválila 18. září 2020 Sněmovna. Novela prošla Senátem 

a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně 

zveřejněno více než 200 norem. 

Sponzorovaný přístup se týká nejen velkých firem nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje 

nastudovat. České agentuře pro standardizaci platí poplatek ty úřady a ta ministerstva, která mají danou normu ve své 

působnosti. Paušální částka činí nejvýše 23 milionů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. 

Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů. 

Sporné normy 



  

Přehled zpráv  976 

Jak už bylo řečeno, Kverulant mnoho let prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. O tom, které 

normy závazné jsou a které nikoliv, však nepanuje úplná shoda. Například norma určující bezpečnostní požadavky na veřejná 

dětská hřiště. Státní Česká agentura pro standardizaci tuto normu nepovažuje za závaznou. Kverulantův názor je přesně 

opačný. 

Foto: Congerdesign / Pixabay 

Norma ČSN EN 1176-1 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště, přesto ji 

nelze bezplatně získat na stránkách ČAS. Na podzim 2021 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.“ 

Kverulant je přesvědčen, že norma na bezpečnost veřejných dětských hřišť 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)“. 

Foto: Depositphoto 

Studie o povinných normách 

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 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. 

Zveřejnění dalších stovek norem 

Na podzim 2021 Kverulant znovu apeloval na Českou agenturu pro standardizaci a na zákonodárce, 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 tyto normy zveřejnit. A poslanci by měli na tento proces 

dohlédnout. 

Generální ředitel ČAS Mgr. Zdeněk Veselý v reakci na Kverulantovu výzvu slíbil bezplatný přístup k dalším stovkám norem. 

Mělo se jednat o určené normy v gesci Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. 

Autor: Vojtěch Razima 
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385. Tunelování církevního majetku pokračuje i za nového arcibiskupa 

Graubnera 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/tunelovani-cirkevniho-majetku-pokracuje-i-za-noveho-arcibiskupa-

graubnera/ 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci pozemek církve v 

hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Obratem Dukova nadace převedla tento pozemek na developera Central Group 

výměnou za budoucí převod bytů na Dukovu nadaci. Nyní k tomuto převodu došlo a Central na Dukovu nadaci převedl 

celkem 36 bytů na pražském Zličíně. Stalo se tak již za přispění nového arcibiskupa Jana Graubnera. Arcibiskupství i Duka nese 

zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun 

a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky alespoň symbolickým darem. 

Reklama 

Jan Graubner a Jan Balík | fotokoláž Kverulant.org 

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 římskokatolická 

církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou. 

Hostivařské 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 jsou velmi dobré. 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. Stalo 

se tak darovací smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020. Podle právního řádu 

je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele 

farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi 

zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. 

Krácení daně? 

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 nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s 

developerem neuvádí. 

Ve smlouvě, kterou římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba 

pozemky, se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním“. Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu 

bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by tomu tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od 

darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i s převodem pozemků Dukovy nadace 

developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad. 

Nadace Arietinum 

https://www.kverulant.org/article/tunelovani-cirkevniho-majetku-pokracuje-i-za-noveho-arcibiskupa-graubnera/
https://www.kverulant.org/article/tunelovani-cirkevniho-majetku-pokracuje-i-za-noveho-arcibiskupa-graubnera/
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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 působili ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. 

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 privátní nadace. Za druhé, tato nadace není nijak vázána církevním, tedy 

kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci. 

Kverulant se domnívá, že Jan Balík, Antonín Juriga a Linda Dolečková 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. 

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 rejstříků, 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. 

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 psal do Vatikánu a nunciovi 

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 nestalo 

včas, a tak Duka v srpnu 2021 na svoji nadaci převedl další církevní pozemky. 

Teprve 12. října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od apoštolského nuncia v Praze. Arcibiskup Charles D. Balvo v něm 

Kverulantovi píše, že Vatikán, resp. jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je cosi jako 

velvyslanec Vatikánu v České republice. 

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant 

dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek 

zpět církvi. 

Mediální ohlas 

Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. 

Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o prvních Kverulantových odhalení natočili reportáž: 

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park 

a hřiště. 

Reakce arcibiskupství 
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Zveřejnění Kverulantova odhalení vyvolalo na Arcibiskupství pražském dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář 

arcibiskupství a jeden ze statutárních zástupců Dukovy nadace, uveřejnil c červnu 2021 článek s názvem Správa církevního 

majetku v zemi závisti. Kdo by čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku, bude zklamán již perexem 

Balíkova článku: „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?“ 

Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun 

V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony 

korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. K Dukově 

žalobě se připojili Juriga a Dolečková. Ty však po Kverulantovi požadují jen omluvu. Za vedlejšího účastníka sporu se 

prohlásilo Arcibiskupství pražské. Proti tomu však Kverulant podal námitku a požadoval jeho vyloučení z procesu. Důvodem 

pro vyloučení byla skutečnost, že ani teoreticky nemá právnická osoba právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené 

samotným neoprávněným zásahem do své pověsti. Soud Kverulantově argumentaci přitakal a usnesením z 2. září 2022 

arcibiskupství jako vedlejšího účastníka z procesu vyloučil. Arcibiskupství se proti tomuto vyloučení odvolalo. To samo o sobě 

není překvapivé, překvapivé je na tom to, že se tak stalo až 20. září 2022, tedy až za působení nového arcibiskupa Jana 

Graubnera. 

Duka byl konečně odvolán 

V pátek 13. května 2022 Vatikán konečně odvolal z pozice pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této 

změně také významně přispěl svým odhalením v této kauze. 

Fotokoláž: Kverulant.org 

Nový pražský arcibiskup 

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, do té doby arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského. Jeho první kroky byly dosti rozpačité, nejprve potvrdil všechny svoje podřízené, 

včetně Balíka, Jurigy a Dolečkové ve funkci, ani slůvkem se veřejně neohradil proti evidentnímu porušení kánonického práva 

Dominikem Dukou a ani se nepokusil sjednat nápravu a vrátit vytunelovaný majetek původním majitelům. 

Naopak 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. 

Dominik Duka však nepřestal být jediným zakladatelem Nadace Arietinum. Zakladatel se sice na běžném provozu nadace 

nepodílí, zákon mu však přiznává oprávnění měnit zakládací listinu a tím i měnit základní poměry nadace. Jinými slovy Nadace 

Arietinum nepřestala být především Dukovou privátní nadací. 

Celkem 36 bytů pro Dukovu nadaci 

Dne 25. srpna 2022 byl na Katastrální úřad doručen návrh Central Grupu a Nadace Arietinum na vklad 36 bytů na Praze 5 – 

Zličín ve prospěch Dukovi nadace. Součástí tohoto návrhu jsou smlouvy k předvedu jednotlivým bytů. Zde je náhodně 

vybrána jedna z nich. Katastrální úřad tento převod zapsal dne 19. září 2022. Vytunelování pozemků hostivařské farnosti tak 

bylo dokončeno. Mimochodem, za Dukovu nadaci podepisoval společně s Jurigou a Balíkem listiny právě Jan Graubner. 

Vyhazov Jurigy a Dolečkové 

Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant chce věřit, že k jejich 

odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech 

statutárních orgánů a dalších pozic, do kterých byli v rámci svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. Dolečková a 

Juriga byli dokonce přinuceni rezignovat i ze správní rady Nadace Arietinum. Další hybatel tunelování Jan Balík však na vysoké 

pozici generálního vikáře zůstal. 

Antonín Juriga, fotokoláž Kverulant.org 

Prosba o podporu 

Církevní majetek nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se 

Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Pomozte mu v tom jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním 

příspěvkem. 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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386. Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový 

komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho 

pořídil za úplatky, a píše Španělské policii 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 19. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 197 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-hotelovy-

komplex-na-kanarskych-ostrovech-kverulant-org-ma-za-to-ze-si-ho-poridil-za-uplatky-a-pise-spanelske-policii/ 

Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, 

že si ho pořídil za úplatky, a píše Španělské policii 

Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant je 

přesvědčen, že si na něj „vydělal“ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice 

braním úplatků. Proto píše španělské zpravodajské jednotce bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů 

bude muset tamním orgánům prokázat, že si na hotelový komplex našetřil legálně. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové 

práci alespoň malým darem. 

Reklama 

Radomír Daňhel náměstek ministr spravedlnosti Pavla Blažka | 23. srpna 2022, Praha | foto ČTK 

Banda Dona Pabla 

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek, přezdívaný pro svoje mafiánské způsoby Don Pablo, stal znovu ministrem 

spravedlnosti. Na konci roku 2021 Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním na stejném 

ministerstvu působil již v letech 2012–2013. Kverulant staronového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka 

ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy. 

Radomír Daňhel je muž, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam 

titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za 

studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Pavel Blažek | Fotokoláž ATEO 

Daňhelův životopis 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na komunistickou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. Pak se na dva roky stal náčelníkem finanční služby na VÚ 4014 Pohořelice. Následně 

pokračoval jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky na Ministerstvu obrany ČR. V armádě a na ministerstvu obrany 

zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do státní správy se opět vrátil v roce 

2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v roce 2013 ho Blažek „uklidil“ do 

státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak ředitelem pro obchod a logistiku 

a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 stal opět ekonomickým náměstkem 

ministra spravedlnosti Blažka. 

Daňhelův hotelový komplex na Kanárských ostrovech 

Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven 

relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým 

způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník 

https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-kverulant-org-ma-za-to-ze-si-ho-poridil-za-uplatky-a-pise-spanelske-policii/
https://www.kverulant.org/article/namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel-vlastni-hotelovy-komplex-na-kanarskych-ostrovech-kverulant-org-ma-za-to-ze-si-ho-poridil-za-uplatky-a-pise-spanelske-policii/
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nashromáždil velký majetek, to není. To však není Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky 

nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a 

nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Komplex nedávno prošel 

nákladnou rekonstrukcí. 

Ohasis Boutique Suites | foto Tripadvisor 

Daňhel vlastní desítky dalších nemovitostí 

Kverulant počátkem roku 2022 požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech majetkových přiznání Radomíra 

Daňhela. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 

2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z 

Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního oznámení pana Ing. 

Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici, částečně limitován, neboť podle § 14b odst. 1 písm. 

d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon o střetu zájmů‘), se v případě 

veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v rozsahu 

skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Z 

nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další).“ 

Majetková přiznání by měla umožnit veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožňuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje a žádá nápravu. Nyní však zpět k 

Daňhelovi a jeho majetku. 

Daňhel má podíly v desítkách firem 

Podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 neziskových 

organizacích. Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 

712 749 373 Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 

80 veřejných zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor. 

Graf vazeb 

Rozsáhlou vlastnickou strukturu Daňhelova působení dobře ilustruje následující graf vazeb. Podobné grafy se primárně 

používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře interaktivní 

graf. Odkaz na něj naleznete i zde. 

Graf vazeb Radomíra Daňhela | Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf 

Daňhel vedl účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů 

Za tyto podvody dostali podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani v roce 2021 několikaleté tresty. Daňhel v kauze 

figuroval jako svědek. O podvodech podle svých slov nevěděl. Podle Kverulanta si ale podezřelého jednání svých klientů 

všimnout musel. 

Skupina mužů v čele s El-Talabanim a Husseinem Rekhemem vytvořila podle obžaloby v Brně v letech 2008 až 2010 dva 

řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Zboží 

bylo přitom výrazně nadhodnoceno, cílem nebylo dosažení zisku, ale získání neoprávněného odpočtu DPH. Podle obžaloby 

muži jednali jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly a kompetencemi. 

Účetnictví těmto firmám zpracovávala Daňhelova firma Deup. Podle auditora společnosti Good Governance Lukáše Pečeni 

musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů. „V neposlední řadě, hlavní účetní by měl mít vždy alespoň 

přiměřenou jistotu, že jím zúčtované doklady zachycují věcnou skutečnost,“ řekl Pečeňa. 

Daňhel tvrdil, že samotné účetnictví firem nezpracovával. „Dělal jsem na základě výstupů z účetnictví daňová přiznání, 

případně účetní závěrky. A v rámci závěrek jsem neměl k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z těch podkladů z 

účetnictví,“ uvedl. Účetnictví zpracovával jeho zaměstnanec Petr Kubeš, který se ale odmítl vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. 

„Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany,“ dodal Daňhel. 

Oznámení o praní špinavých peněz do Španělska 

Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel byl zástupcem generálního ředitele a obchodním ředitelem státního podniku Letecké 

opravny Malešice Praha. Za tento podnik podepsal s Ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 
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dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun. Právě především v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit 

na celou řadu nemovitostí včetně hotelového komplexu. Kverulant dokonce ví o konkrétním případu, kdy o úplatek žádal. 

Dle Kverulantova názoru je zřejmé, že Daňhel ke svému rozsáhlému majetku mohl jen těžko přijít legálně. Proto podal v říjnu 

2022 oznámení o podezření legalizace výnosů z trestné činnosti do Španělska. Tamní zákon totiž požaduje po zahraničních 

politicích prokazovat původ příjmů, za který si tam kupují nemovitost. Politici jsou tam kontrolováni daleko víc než v české 

kotlině a dá se říct, že je tam pro ně dost obtížné něco legálně koupit. Developeři a realitky mají povinnost prověřit, že peníze 

jsou čisté. O původ peněz se tam má zajímat i banka prodávajícího. 

Kverulant svoje podání adresoval Výkonné službě Komise pro prevenci praní špinavých peněz a peněžních trestných činů 

(Sepblac). To je finanční zpravodajská jednotka Španělska, která je jediná na celém území státu. 

Prosba o podporu 

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým 

kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc jakkoliv malý, zato však pravidelný příspěvek. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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387. Jak probíhá odstraňování billboardů z Prahy? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 20. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 2 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jak-praha-kseftovala-s-verejnym-prostorem-2-2/ 

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na 

zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství 

měl Kverulant na dosah, ale v říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v 

podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smlouvy už před šesti lety. Usedavá 

kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala demontáž jednotlivých 

billboardů. Nyní se Kverulant ptá, kolik již jich bylo odstraněno. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti billboardům a 

nevýhodným smlouvám alespoň symbolickou částkou. 

Praha 5, únor 2011, foto Kverulant.org 

Nevýhodné smlouvy 

V prosinci roku 2008 uzavřel magistrát dodatek smlouvy s firmou JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Ta byla tehdy 

společným podnikem francouzské matky JCDecaux a české billboardové společnosti BigBoard. Platnost dodatku má skončit až 

30. června 2022. Magistrát v době podpisu tvrdil, že tento dodatek narovnal pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. Na 

první pohled to tak dokonce vypadalo. Hodný JCDecaux se v dodatku zavázal vybudovat 300 nových čekáren MHD a 50 

kontejnerů na tříděný odpad. JCDecaux se také zavázal, že bude Magistrátu platit nejméně 9 milionů ročně. A jako třešničku 

na dort ještě JCDecaux přihodil Magistrátu možnost zadarmo používat jednu stranu každého billboardu. Tehdejší náměstek 

primátora Pavel Klega tehdy tvrdil, že Praha tak získá za dobu trvání dodatku celkem 358 milionů korun. Prý si na to nechali 

vypracovat znalecký posudek. No prostě idylka. 

Jenže při bližším zkoumání to žádná idylka nebyla a není. Spíš pořádný tunel. 358 milionů korun pro magistrát vypadalo 

lákavě, ale to tvrdil pan Klega, který je pod dodatkem podepsán. Celková částka ve výši 358 milionů korun odpovídá roční 

platbě ve prospěch magistrátu v průměrné výši 28,6 milionu korun. Kverulant měl o výši této částky velké pochybnosti od 

samého počátku. Oprávněně. Počátkem roku zjistil, že JCDecaux platí magistrátu přibližně třikrát méně, jen asi 10 až 12 

milionů korun ročně. 

Pokud bude JCDecaux pokračovat v plnění vůči magistrátu tímto tempem, zaplatí mu do konce trvání dodatku celkem jen 143 

milionů korun. To je skoro o 215 milionů korun méně, než kolik sliboval Pavel Klega. V politice by měli být ti nejlepší z nás. 

Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší přitahovalo, a Klegův podpis pod dodatkem s JCDecaux je 

toho důkazem. Pavel Klega si za svůj kšeft s billboardáři vysloužil místo na Kverulantově blacklistu. V zájmu objektivity je však 

třeba říct, že koncem roku 2015 JCDecaux neměl postaveno všech 250 billboardů, ale pouze 100. Na druhou stranu, v 

polovině roku 2018 JCDecaux v Praze vlastnil a provozoval zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 

reklamní plochy. 

Billboardy v historickém centru Prahy 

Ale nyní zpátky k billboardům. Ty byly protlačeny i do historického centra města, a to i přesto, že tam podle vyhlášky o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTP) být nesmějí. Jeden billboard je na Malé Straně, 

dva na Hradčanech, pět na Novém Městě a jedenáct poutačů přibylo na Vinohradech. Několik billboardů bylo postaveno v 

oblastech se stavební uzávěrou, magistrát schválil výjimku. S budováním billboardů bylo třeba spěchat. Zejména před volbami 

v roce 2010. Dodatek s JCDecaux totiž dává magistrátu možnost mít na jedné straně billboardu svoji reklamu zadarmo. A tak 

bylo třeba ukázat voličům, jak se ODS o město dobře starala. 

Praha, Nádražní ulice, duben 2010, foto Kverulant.org 

Plakáty ODS se na billboardy vrátily i před komunálními volbami v roce 2010. Trestní oznámení pro podezření, že ODS pro 

svou propagaci zneužila plochy určené pro nekomerční využití, bylo podáno, ale posléze odloženo. Tematické návrhy pro 

https://www.kverulant.org/article/jak-praha-kseftovala-s-verejnym-prostorem-2-2/
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nekomerční využití vitrín schvaluje čtvrtletně městská rada. Po mnoho měsíců se na nich město prezentovalo groteskní 

kampaní: „Praha, město kultury“. Kverulant si myslí, že heslo „Praha, město billboardů“ by odpovídalo realitě více. 

Billboardy uprostřed křižovatek 

Další billboardy stojí v těsné blízkosti nebo přímo uprostřed frekventovaných křižovatek, ve středních dělicích pásech 

komunikací nebo u výjezdů z rychlostních silnic. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou tyto nosiče velmi rizikové, 

neboť na kritických místech rozptylují pozornost řidičů, často dokonce některé značky či semafory zakrývají nebo jim tvoří 

„pozadí“. Někde dokonce zakrývají výhled řidiče na přechod pro chodce, na kterém svítí zelená jak chodcům, tak vozidlům, co 

přes něj jedou. 

Praha, křižovatka Českobrodská, Pod Táborem únor 2011, foto Kverulant.org 

Ničemný znalecký posudek 

„Dopravní psychologové“ ale mají na bezpečnost silničního provozu radikálně odlišný názor. Zvláště když jim billboardáři z 

JCDecaux dobře zaplatili. To se pak nerozpakovali vydávat hromadné „znalecké posudky“. Kverulant pochybuje, že PhDr. 

Brichová vůbec opustila moravské Slatinice, aby zkoumala pražské billboardy. To jí však nebránilo podepsat se pod dokument 

velmi pochybné úrovně: 

Podle Silničního zákona je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by mohlo 

snižovat viditelnost, rozpoznatelnost či účinnost dopravních značek a zařízení nebo rozptylovat pozornost účastníků provozu. 

Navíc by měly být všechny billboardy opatřeny svodidlem dle normy. Svodidla většinou chybí úplně nebo nejsou podle 

normy. Ale to magistrátu nevadilo a v letech 2009 a 2010 vesele a rychle kolaudoval. Zákon, nezákon. Pak se však trend 

změnil. I díky Kverulantovi si městské části uvědomily, že dodatek mezi JCDecaux a magistrátem pro ně není nikterak závazný, 

a začaly využívat zákonné možnosti, jak nové billboardy nepovolovat. JCDecaux tak měl koncem roku 2015 postaveno jen 100 

billboardů z celkového zamýšleného počtu ve výši 250 billboardů. 

Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Kverulant se už od roku 2008 nehodlá smířit s existencí nemravného dodatku. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů. Kverulant si myslel, že dodatek, na kterém někdo vydělá skoro miliardu, nelze podle zákona 

podepsat bez výběrového řízení. Proto Kverulant podal první podnět ÚOHS a domáhal se zrušení celého dodatku. Po roce 

urgencí se však dočkal jen zamítnutí svého podání: 

Podání k Evropské komisi 

Kverulant se však nevzdal a připravil podání k Evropské komisi. Podání, resp. stížnost na porušení zákona při podpisu dodatku 

mezi magistrátem a JCDecaux odešla do Bruselu v říjnu 2012 a tam byla Evropskou komisí dlouho „projednávána“. Než byl 

Brusel se svým „zkoumáním“ hotov, změnil se v roce 2013 v ČR zákon, kterým se činnost ÚOHS řídí. Úřadu přibyly nové 

pravomoci, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“. Novela zakotvila pro všechny orgány veřejné správy zákaz narušit 

hospodářskou soutěž podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem. A přesně to se podle Kverulanta 

stalo. Dle tehdy nového § 22aa odst. 2 ZOHS mohl ÚOHS za správní delikt spáchaný orgánem veřejné správy ve smyslu 

citovaného ustanovení uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. A tak Kverulant nelenil a v dubnu 2013 podal na ÚOHS 

další, již druhé podání. Odpověď ÚOHS byla na poměry české kotliny blesková. ÚOHS přišel na to, že když už rozhoduje 

Brusel, oni mohou mlčet. V tom jsou čeští úředníci opravdu dobří. 

Bruselští byrokraté sice nebyli tak rychlí, ale za svými českými kolegy zase nezůstali pozadu v alibismu. Evropská komise po 

roce zkoumání zaslala Kverulantovi dopis, že to je vše MOŽNÁ OK, ale pokud NENÍ, musí to Kverulant komisi znovu napsat. A 

když do měsíce nenapíše, že NENÍ, bude si Komise myslet, že si to Kverulant rozmyslel a svoji stížnost bere zpět. 

Kverulant to samozřejmě nevzdal a trval na vyřízení své stížnosti, ale ani to nakonec nepomohlo. V únoru 2014 Komise 

rozhodla, že se Kverulantovým podmětem zabývat nebude, protože je na první pohled jasné, že vše je v naprostém pořádku, a 

to proto, že to tvrdí posudek, který si Praha nechala zpracovat. 

Billboardáři se hádají 

Rok 2014 byl vůbec bohatý na události. Nejprve společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., opustila česká 

billboardová společnosti BigBoard a zůstal jen francouzský vlastník. Pak se v srpnu 2014 v Praze začaly ve velkém objevovat 

billboardy, které upozorňovaly na krajně nevýhodný dodatek smlouvy mezi Prahou a JCDecaux. Za kampaní proti JCDecaux 

stál její bývalý partner, v tu dobu však už jen její hlavní konkurent, největší česká billboardová společnost BigBoard. Kdo jiný 

by mohl lépe vědět, že městský mobiliář dodávaný Praze je opravdu předražen, než ten, kdo ho společně s francouzskou 

JCDecaux více než pět let dodával. 
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BigBoard se dokonce rozhodl sdělit veřejnosti, kolikrát je dodávaný městský mobiliář předražen: 

Kampaň BigBoardu s ušlechtilým názvem „Pro lepší město“ pokračovala i na podzim roku 2015. BigBoard se snažil veřejnost 

přesvědčit, že městský mobiliář pro Prahu má být zainvestován a provozován soukromou společností, která by ho následně 

financovala z příjmů z reklamy na mobiliáři. Je celkem evidentní, že hochům z BigBoardu nešlo o to, aby se Praha stala lepším 

městem. Kdyby to mysleli vážně, asi by museli z Prahy stáhnout stovky svých billboardů. BigBoardu šlo o to, aby v dodatku 

smlouvy s magistrátem nahradil JCDecaux. Má‑li však BigBoard hodně vydělat, princip musí zůstat stejný. A tím je parazitování 

na veřejném rozpočtu a veřejném prostoru. Tyto veřejné statky nepatří ani BigBoardu, ani JCDecaux a ani pražským radním, 

ale nám všem. Zkušenosti ukazují, že tyto hodnoty je třeba chránit a přesně to Kverulant dělá. 

Pražské stavební předpisy 

Ale BigBoard neútočil jen na konkurenci z JCDecaux. Terčem byly nové Pražské stavební předpisy (PSP). Tento prováděcí 

předpis ke stavebnímu zákonu upravuje obecné požadavky na využívání území a na výstavbu v hlavním městě. Součástí 

původně navržené normy byla i rozsáhlá regulace venkovní reklamy, a právě proto spustili billboardáři kampaň s cílem PSP 

zrušit. To se jim sice nepodařilo, ale nakonec byla v květnu 2016 schválena taková verze stavebních předpisů, která pouze 

zajistí, že se pražská billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové lobby označit za 

úspěch. Významným pokrokem je pak možnost podle schválených PSP zcela zakázat reklamu prostřednictvím územních a 

regulačních plánů jednotlivých městských částí. 

Nelegální reklama na zábradlích 

BigBoard byl částečně úspěšný ve změně PSP ve svůj prospěch, ale jinou bitvu i díky Kverulantovi prohrál. Z pražských zábradlí 

zmizelo na jaře 2015 přes 370 jejich poutačů. Vedl k tomu rozsudek Městského soudu v Praze z ledna 2015. Ve sporu šlo o to, 

zda smlouva reklamní společnosti s technickou správou komunikací (TSK) vypršela, nebo stále platí. Město v roli žalobce 

argumentovalo tím, že smlouva byla uzavřena jen na dobu určitou a že vypršela už před dvěma lety. Odvolací soud mu dal 

zapravdu, stejně jako soud první instance. Prodlužování sporu ovšem umožnilo prodávat reklamní prostor na zábradlích až do 

jara 2015. Spor se týkal právě vyklizení ploch na zábradlích ve správě TSK, na něž BigBoard umisťoval svou reklamu přesto, že 

smlouva zanikla 28. února 2013. Tento fakt vedl TSK z popudu vedení města v čele s tehdejším primátorem Tomášem 

Hudečkem k tomu, aby smlouvu kromě žaloby navíc vypověděla. Výpověď po rozhodném datu se ovšem stala záminkou pro 

žalovanou stranu, BigBoard. Účinnost smlouvy byla navíc vázána na stanovisko silničního úřadu. Souhlas pro reklamu na 

zábradlí magistrátní odbor dopravních agend vydal v červnu 2013 čili čtyři měsíce po rozhodném datu. „ S ohledem na to, že 

smlouva zanikla ke dni 28. února 2013, nebylo možno ji v srpnu 2013 vypovědět,“ vysvětlila mluvčí Městského soudu v Praze 

Markéta Puci. TSK pronajala BigBoardu zábradlí v roce 2008, v éře Pavla Béma (ODS), za velmi lukrativních 1,5 milionu korun 

ročně. V podmínkách stálo, že rozměr jednoho poutače nesmí přesáhnout jeden metr čtvereční, mohlo jich však viset více za 

sebou. Profitoval z toho především nájemce, nikoli pronajímatel čili TSK. Soukromá firma tak během let pronájmu inkasovala 

nejspíše desítky milionů korun. 

Kverulantovo druhé podání na ÚOHS 

Nyní však zpět k dodatku smlouvy s firmou JCDecaux. Jak už bylo řečeno, Kverulant sice bitvu u Evropské komise prohrál, ale v 

roce 2013 se změnil zákon a ÚOHSu přibyla nová pravomoc, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“, a proto Kverulant v září 

2014 odeslal na ÚHOS již zmíněné druhé podání. Zprvu se zdálo, že tentokrát se jím ÚOHS bude konečně zabývat. Dokonce 

se zdálo, že ÚOHS to vezme z gruntu a bude se zabývat nejen dodatkem z roku 2008, ale celou smlouvou z roku 1994: 

Kverulantovo třetí podání na ÚOHS 

Ale ani v červnu 2016 ještě nebylo o Kverulantově druhém podání na ÚOHS rozhodnuto. Proto se Kverulant rozhodl připravit 

a podat nové, již třetí podání. Kverulantovi právníci tentokrát zjistili, že Praha měla v roce 2008 postupovat podle koncesního 

zákona a vybrat provozovatele billboardů v koncesním řízení, které by dalo šanci i ostatním. Praha tak patrně mohla získat 

lepší cenu a lepší podmínky. 

Jen odborníci patrně vědí, že základní právní úpravu veřejného investování tvoří nejen zákon o veřejných zakázkách, ale také 

koncesní zákon. Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je 

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné 

zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to 

zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje 

umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě billboardů jsou těmito užitky peníze inkasované od 

zadavatelů reklamy. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. V 

případě billboardů je tímto rizikem nezískání dostatečného příjmu od inzerentů. Výstavba a provozování billboardů na 

městských pozemcích jsou tedy učebnicovým příkladem koncesní smlouvy. 
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Bohužel Kverulant nebyl úspěšný ani se svým třetím podáním na ÚOHS, jak se dozvěděl v lednu 2017. Sdělení ÚOHS o 

výsledku šetření se dá shrnout takto: „Moc rádi bychom Kverulantovy podněty prošetřili, ale protože jsme roky, a to i přes 

Kverulantovy opakované stížnosti, nereagovali, tak nám mezitím nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu 

trestní odpovědnosti z 10 na 5 let a už se nedá nic dělat.“ Kverulant si však nemyslí, že se nedá nic dělat, a tak v únoru 2017 

odeslal na ÚHOS nové podání. Tentokrát šlo o opatření proti nečinnosti, resp. stížnost proti způsobu vyřízení Kverulantova 

podnětu přímo u předsedy ÚOHS. Bohužel ani tentokrát nebyl úspěšný. Předseda úřadu Petr Rafaj mu v obsáhlém 

vyrozumění o vyřízení stížnosti na konci března oznámil, že jeho stížnosti nevyhovuje. 

Demontáž billboardů a výměna zastávek 

Kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala demontáž jednotlivých 

billboardů. Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) vybrala společnost, která pro ni zajistí stavební práce 

nutné pro výměně přístřešků na zastávkách MHD za nové. Jak vyplývá z věstníku veřejných zakázek, rámcovou smlouvu za 110 

milionů korun firma uzavřela se společností Premio Invest. 

Celková cena jedné instalace je podle THMP i s projektovými pracemi 150.000 až 180.000 tisíc. Na samotné přístřešky v roce 

2021 firma vybrala dodavatele, cena jednoho v běžném provedení je asi 350.000 korun včetně skel. Celkem se má výměna 

týkat asi 700 zastávek a stát má 834,8 milionu korun. Na podobu zastávek nechalo město už v roce 2018 vypsat designovou 

soutěž, kterou vyhrála designérská dvojice Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj spolu s Alešem Kachlíkem a 

Martinem Klanicou. 

Vítězný návrh studia Olgoj Chorchoj 

V květnu 2022 začala pražská městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) připravovat další vlnu výměny 

přístřešků na zastávkách MHD. Začít by měla již v červnu 2022. Celkem město plánuje vyměnit 700 zastávek, jež vlastní firma 

JCDecaux, které magistrát neprodloužil smlouvu. Město tak činí dle smlouvy o exitu, kterou se však nedaří naplňovat. Hotovo 

má být do konce ledna roku 2023. 

Demontáž byla rozdělena do tří částí, tzv. tranší, a obsahuje demontáž samostatných reklamních prvků v majetku firmy 

JCDecaux – sloupy, hodiny, city light vitríny, city light boardy. První tranše, ve které mělo být odstraněno 214 reklamních 

prvků, skončila v lednu 2022. Podle dostupných informací bylo ale odstraněno pouze 67 z nich, zbylých 147 nikoli. Podle JCD k 

tomu došlo z důvodu nezískání potřebných úředních povolení. Nyní, po konci třetího čtvrtletí se Kverulant ptá, kolik již bylo 

reklamních prvků odstraněno. Také se ptá, kolik již bylo vyměněno zastávek MHD a kolik nás to stálo. 

Prosba o podporu 

Jak již bylo řečeno, usedavá kritika nakonec vedla k tomu, že se Praha s JCDecaux rozešla a začala demontáž jednotlivých 

billboardů. Ta však vázne, pro obstrukce ze strany billboardářů a pro chaotický přístup města. Billboardářům jde o velké 

peníze a některým úředníkům možná také. Kverulant bude pečlivě sledovat, zda nakonec budou přístřešky na MHD nahrazeny 

transparentně a za rozumnou cenu. Kverulantův boj proti korupci a billboardové lobby tak ještě úplně nekončí. Pomozte nám 

zastavit billboardovou lobby jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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388. Poslanec Bendl si za veřejné peníze beztrestně fiktivně pronajímá 

kancelář v Rakovníku 
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Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. 

Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 trestní oznámení pro podvod. To policie nyní bohužel odložila s tím, že Bendl 

kancelář sice neužívá, ale zákonu to neodporuje. Bendl tedy z této kauzy vyvázl beztrestně, to však neznamená, že Kverulant 

přestane odhalovat věrolomnost a rozežranost politiků. Oceňte Kverulantovu důslednost a podpořte ho alespoň symbolickým 

darem. 

Petr Bendl děkuje na svém FB voličům 

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na 

ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu 

zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu. 

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji 

fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý 

je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným 

asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně. 

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře 

poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí 

maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s 

Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun. 

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě 

jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou 

nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle 

smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m 2. 

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. 

června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká 

kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V 

prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal 

Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce 

volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, 

že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi 

nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v 

domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká 

kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“ 

Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy 

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství Cena činí 15 tisíc korun 

měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za měsíc; celková suma však 

dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení Vybavením nebytových prostor pronajímaným 

nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský 

https://www.kverulant.org/article/poslanec-bendl-si-za-verejne-penize-beztrestne-fiktivne-pronajima-kancelar-v-rakovniku/
https://www.kverulant.org/article/poslanec-bendl-si-za-verejne-penize-beztrestne-fiktivne-pronajima-kancelar-v-rakovniku/
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stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, sedací souprava, dvě křesla, rozkládací 

dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice 

Trestní oznámení 

Kverulant byl přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze 

fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává 

od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechal ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá 

podezření v srpnu 2022 podělil. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování 

etického kodexu. 

Advokát Černý: nebudu dokazovat, že Bendl u mě kancelář má 

Kverulant o podvodném jednání Bendla a jeho komplice Černého uveřejnil tiskovou zprávu. Na jejím základě se v srpnu 2022 

redaktoři Rakovnického telefonicky kontaktovali Černého. Advokát je ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. 

Připomněl nicméně, že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v 

tomto případě ředitel Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera 

na Aljašce pršelo“: asi také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je 

vyřkl. „Nemůžu přece přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze 

zaplatil. Tedy můžu – ale musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo 

tvrdil, že nad námi není nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci 

poslanecké kanceláře. 

Bendl: politická kampaň! 

Poslanec Bendl po pár dnech mlčení předvedl obvyklou figuru politiků z devadesátek. Svěřil se novinářům, že dohadování 

kolem (ne)existence poslanecké kanceláře je „podivná hra“, která jistě nevznikla sama o sobě. „Lidé kteří ji rozehráli (a kteří 

mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké své politické cíle. Víc nemám co 

k tomu dodat,“ uvedl poslanec. 

Odložení trestního oznámení 

Kverulant byl nemile překvapen, když mu Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality na podzim 

2022 doručil odložení jeho trestního oznámení. Policie zjistila, že Bendl kancelář sice neužívá, ale zákonu to neodporuje. V 

závěru vyrozumění jeho pisatel, policejní komisař por. Bc. Libor Jelínek vyjadřuje určitý povzdech nad beztrestností Bendlova 

jednání: 

Prosba o podporu 

Václav Havel řekl: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak 

to dopadne.“ Proto bude Kverulant pokračovat. Oceňte Kverulantovu práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Zakladatel Kverulanta Vojtěch Razima. Foto: facebookový progil veřejně známé osobnosti Vojtěcha Razima 

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA 

Klíč k ekonomické transformaci České republiky je ve strategické specializaci země 

26.10.2022 

Web Kverulant před dvěma dny vydal text s titulkem „Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový 

komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho pořídil za úplatky, a píše spanělské policii“. Text budí 

zdání, že náměstek ministra získal svůj majetek díky úplatkům. To ale vyvrací ministerstvo spravedlnosti, které tvrdí, že 

náměstkovi Daňhelovi žádný luxusní resort nepatří. Ministerstvo v razantní reakci doplňuje, že Kverulantem popisované 

angažmá Radomíra Daňhela ve firmách souvisí s jeho prací konkursního, insolvenčního, správce či likvidátora. 

„Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si ´našetřil´ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant je 

přesvědčen, že si na něj ´vydělal´ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice 

braním úplatků. Proto píše španělské zpravodajské jednotce bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů 

bude muset tamním orgánům prokázat, že si na hotelový komplex našetřil legálně,“ stojí na webu spolku Kverulant, který se 

označuje za watchdoga – hlídacího psa. Jeho zakladatelem je bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby Vojtěch 

Razima. 

Radomír Daňhel působil dříve delší dobu ve strukturách ministerstva obrany. Razimův web Kverulant na Daňhela útočí 

především kvůli jeho někdejšímu angažmá. 

„V armádě a na ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do 

státní správy se opět vrátil v roce 2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v 

roce 2013 ho Blažek ´uklidil´ do státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak 

ředitelem pro obchod a logistiku a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 

stal opět ekonomickým náměstkem ministra spravedlnosti Blažka. Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír 

Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v 

této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní 

správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník nashromáždil velký majetek, to není. To však není 

Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských 

ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los 

Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Komplex nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí,“ tvrdí dále web. 

Kverulant pokračuje s tvrzením, že počátkem roku 2022 požádal ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech 

majetkových přiznání Radomíra Daňhela. Ministerstvo mu podle jeho slov vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu prý 

pouze Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 2022. 

„Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z 

Daňhelova přiznání vyčíst nedá,“ tvrdí Kverulant. 

https://ekonomickydenik.cz/web-kverulant-oznacil-namestka-ministra-spravedlnosti-za-zkorumpovaneho-a-prirkl-mu-luxusni-resort-na-tenerife-lze-tvrdi-resort/
https://ekonomickydenik.cz/web-kverulant-oznacil-namestka-ministra-spravedlnosti-za-zkorumpovaneho-a-prirkl-mu-luxusni-resort-na-tenerife-lze-tvrdi-resort/
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Server dále napsal, že podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 

neziskových organizacích. 

„Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 712 749 373 

Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 80 veřejných 

zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor,“ napsal dále web. 

Fake news a nepravdy z dílny Kverulanta 

Proti textu webu Kverulant se tvrdě ohradilo ministerstvo spravedlnosti. 

„Ve zveřejněném článku časopisu Kverulant, který se týká náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, se objevilo 

několik zjevných nepravd,“ tvrdí resort. 

Radomír Daňhel. Foto: Ministerstvo spravedlnosti 

„V článku jsou uvedeny osoby jménem Radomír Daňhel. Informace, které jsou zde uvedeny, se však týkají i Radomíra Daňhela 

z Českého Těšína, nikoliv náměstka ministra spravedlnosti,“ stojí v reakci ministerstva. 

„Již v květnu jsme se ohrazovali proti jinému nepravdivému tvrzení Kverulant, se kterým nyní opět operují a vedou kampaň 

proti náměstku ministra spravedlnosti, který nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech,“ tvrdí dále resort 

spravedlnosti. 

Oznámení do centrálního registru oznámení podal oproti tvrzení Kverulanta náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel 

kompletní, úplné a včas, doplňuje reakce ministerstva na text v Kverulantovi. 

„Informace uváděné v článku se týkají také jeho činnosti jako konkursního, insolvenčního správce či likvidátora a většina 

subjektů zde uváděných nemají s ním žádnou jinou souvislost a s přihlédnutím k tomu, že obsahují také nepodnikatelské 

subjekty jako obecně prospěšné společnosti jsou zavádějící,“ uzavírá ministerstvo reakci na text Kverulanta. 

Kverulant ve svém textu také tvrdí, že Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. 

Podle katastru nemovitostí ale vlastní Radomír Daňhel podíly na pěti nemovitostech na Moravě. Spolu s manželkou Zuzanou 

spoluvlastní byt v Čeladné. Manželka pak vlastní ještě nemovitost v Sibřině u Prahy. 

„K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o čtvrtinový podíl na dvou bytových 

domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše pořízené řadu let před příchodem do 

LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a apartmán o dvou místnostech v Los 

Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka vlastní rodinný dům ve středních 

Čechách a tím mohu výčet uzavřít,“ sdělil Ekonomickému deníku Radomír Daňhel. 

Ctíme právní řád, tvrdí Kverulant 

Co je vlastně web a spolek Kverulant, který o sobě říká, že ctí právní řád a pochybné postupy se mu příčí, zač? Tvrdí o sobě, 

že je hlídacím psem. 

„Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech 

zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, 

žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní 

správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z 

latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo 

není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu,“ tvrdí 

o sobě Kverulant. 

Lobbista z BIS 

Za spolkem stojí bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby a později protikorupční policie Vojtěch Razima. Tomu se 

před necelými dvěma roky podrobně věnoval server INFO.CZ. 

„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 
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bojujícího´za dobrou věc´, bývalého zaměstnance arcibiskupství, se kterým se rozešel ve zlém, nebo odsouzeného populistu a 

´obchodníka s kauzami´? začal text server INFO.cz 

Vojtěch Razima vystupuje jako bojovník proti finančním tunelům a korupci od roku 2009. Svoji činnost prezentuje skrze 

neziskovou všeobecně prospěšnou organizaci Kverulant. Upozornil na sebe například, 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 v minulosti čelil trestnímu stíhání a byl i odsouzen. 

„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,“ napsal o Razimovi loni v květnu server INFO.cz. 

Podle obhájce měl ale Razima oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta nebezpečná. Pyrotechnickou prohlídku vraků totiž 

dva dny před Razimovým telefonátem provedla policie, protože i jí přišly dodávky jako podezřelé. 

Razima proto podal proti svému odsouzení dovolání k Nejvyššímu soudu. Tam se jej v září 2021 zastalo Nejvyšší státní 

zastupitelství. Razima podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace. Následně byl Nejvyšším soudem v 

lednu 2022 pravomocně osvobozen. 

Ale zpět k Razimově angažmá v Kverulantovi. Zajímavé podle serveru INFO.cz je, že Razima, který z korupce osočil celou řadu 

lidí, počínaje vedením radnice Prahy 15, přes ministra vnitra Jana Hamáčka, kardinála Dominika Duku až po skupinu senátorů, 

sám podle fotografií, které nedávno přišly do redakce INFO.CZ, udržoval vazby s lobbistou a manažerem reklamní firmy. 

Schůzka Vojtěcha Razimy s Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem firmy JCDecaux. Foto: INFO.cz 

„Podle těchto fotografiích se Razima stýká například s odsouzeným manažerem Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem 

firmy JCDecaux. Tenzera a Razimu přitom spojuje problematika billboardů, proti kterým Razima dlouhodobě údajně bojuje. 

Tenzer naopak zastupuje firmu, která venkovní reklamu provozuje. Není tak zcela od věci úvaha, že na základě jejich vztahů by 

Razima mohl od Tenzera a společnosti JCDecaux získávat informace a materiály proti konkurenčním firmám. To, že se jejich 

neoficiální schůzka v podzemních prostorách pražské restaurace mohla týkat problematiky venkovní reklamy, přitom 

naznačuje i přítomnost Štěpána Fialy, provozovatele webu nechcemebillboardy.cz,“ napsalo dále INFO.cz. 

INFO.cz vloni v květnu připomnělo, že Tomáš Tenzer stál před soudem v korupční kauze kvůli zmanipulované zakázce na 

venkovní reklamu v Praze. Právě jeho policie zachytila v odposleších, jak se po telefonu domlouvá s Michalem Valentou, 

bývalým místostarostou Prahy 1 na tom, jakou nabídku má společnost JCDecaux podat ve veřejné soutěži na reklamu, kterou 

právě Praha 1 pořádala. Valenta si následně vyfakturoval společnosti částku 200 tisíc korun. Podle policie a státního žalobce se 

jednalo o odměnu za poskytnutí těchto informací. Mimo jiné jde o stejného manažera, který se stýkal s bývalou šéfkou 

pražských Pirátů Michaelou Krausovou, která následně na svůj post musela rezignovat. 

Jan Hrbáček 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY 

Norská policie zatkla muže s falešnou identitou. Ruský špion se na univerzitě zabýval výzkumem hybridních hrozeb 

26.10.2022 

21.10.2022 
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Web Kverulant před dvěma dny vydal text s titulkem „Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový 

komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho pořídil za úplatky, a píše Španělské policii“. Text budí 

zdání, že náměstek ministra získal svůj majetek díky úplatkům. To ale vyvrací ministerstvo spravedlnosti, které tvrdí, že 

náměstkovi Daňhelovi žádný luxusní resort nepatří. Resort v razantní reakci doplňuje, že Kverulantem popisované angažmá 

Radomíra Daňhela ve firmách souvisí s jeho prací konkursního, insolvenčního správce či likvidátora. 

„Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si ´našetřil´ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant je 

přesvědčen, že si na něj ´vydělal´ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice 

braním úplatků. Proto píše španělské zpravodajské jednotce bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů 

bude muset tamním orgánům prokázat, že si na hotelový komplex našetřil legálně,“ stojí na webu spolku Kverulant, který se 

označuje za watchdoga – hlídacího psa. Jeho zakladatelem je bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby Vojtěch 

Razima. 

Radomír Daňhel působil dříve delší dobu ve strukturách ministerstva obrany. Razimův web Kverulant na Daňhela útočí 

především kvůli jeho někdejšímu angažmá. 

„V armádě a na ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do 

státní správy se opět vrátil v roce 2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v 

roce 2013 ho Blažek ´uklidil´ do státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak 

ředitelem pro obchod a logistiku a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 

stal opět ekonomickým náměstkem ministra spravedlnosti Blažka. Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír 

Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v 

této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní 

správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník nashromáždil velký majetek, to není. To však není 

Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských 

ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los 

Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko . Komplex nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí,“ tvrdí dále web. 

Kverulant pokračuje s tvrzením, že počátkem roku 2022 požádal ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech 

majetkových přiznání Radomíra Daňhela. Ministerstvo mu podle jeho slov vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu prý 

pouze Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 2022. 

„Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z 

Daňhelova přiznání vyčíst nedá,“ tvrdí Kverulant. 

Server dále napsal, že podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 

neziskových organizacích. 

„Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 712 749 373 

Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 80 veřejných 

zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor,“ napsal dále web. 

Fake news a nepravdy z dílny Kverulanta 

https://www.ceska-justice.cz/2022/10/web-kverulant-oznacil-namestka-ministra-spravedlnosti-za-zkorumpovaneho-a-prirkl-mu-luxusni-resort-na-tenerife-lze-tvrdi-resort/
https://www.ceska-justice.cz/2022/10/web-kverulant-oznacil-namestka-ministra-spravedlnosti-za-zkorumpovaneho-a-prirkl-mu-luxusni-resort-na-tenerife-lze-tvrdi-resort/
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Proti textu webu Kverulant se tvrdě ohradilo ministerstvo spravedlnosti. 

„Ve zveřejněném článku časopisu Kverulant, který se týká náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, se objevilo 

několik zjevných nepravd,“ tvrdí resort. 

Radomír Daňhel. Foto: Ministerstvo spravedlnosti 

„V článku jsou uvedeny osoby jménem Radomír Daňhel. Informace, které jsou zde uvedeny, se však týkají i Radomíra Daňhela 

z Českého Těšína, nikoliv náměstka ministra spravedlnosti,“ stojí v reakci ministerstva. 

„Již v květnu jsme se ohrazovali proti jinému nepravdivému tvrzení Kverulant, se kterým nyní opět operují a vedou kampaň 

proti náměstku ministra spravedlnosti, který nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech,“ tvrdí dále resort 

spravedlnosti. 

Oznámení do centrálního registru oznámení podal oproti tvrzení Kverulanta náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel 

kompletní, úplné a včas, doplňuje reakce ministerstva na text v Kverulantovi. 

„Informace uváděné v článku se týkají také jeho činnosti jako konkursního, insolvenčního správce či likvidátora a většina 

subjektů zde uváděných nemají s ním žádnou jinou souvislost a s přihlédnutím k tomu, že obsahují také nepodnikatelské 

subjekty jako obecně prospěšné společnosti jsou zavádějící,“ uzavírá ministerstvo reakci na text Kverulanta. 

Kverulant ve svém textu také tvrdí, že Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. 

Podle katastru nemovitostí ale vlastní Radomír Daňhel podíly na pěti nemovitostech na Moravě. Spolu s manželkou Zuzanou 

spoluvlastní byt v Čeladné. Manželka pak vlastní ještě nemovitost v Sibřině u Prahy. 

„K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o čtvrtinový podíl na dvou bytových 

domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše pořízené řadu let před příchodem do 

LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a apartmán o dvou místnostech v Los 

Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka vlastní rodinný dům ve středních 

Čechách a tím mohu výčet uzavřít,“ sdělil Ekonomickému deníku Radomír Daňhel. 

Ctíme právní řád, tvrdí Kverulant 

Co je vlastně web a spolek Kverulant, který o sobě říká, že ctí právní řád a pochybné postupy se mu příčí, zač? Tvrdí o sobě, 

že je hlídacím psem. 

„Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech 

zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, 

žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní 

správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z 

latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo 

není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu,“ tvrdí 

o sobě Kverulant. 

Lobbista z BIS 

Za spolkem stojí bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby a později protikorupční policie Vojtěch Razima. Tomu se 

před necelými dvěma roky podrobně věnoval server INFO.CZ. 

„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´? začal text server INFO.cz 

Vojtěch Razima vystupuje jako bojovník proti finančním tunelům a korupci od roku 2009. Svoji činnost prezentuje skrze 

neziskovou všeobecně prospěšnou organizaci Kverulant. Upozornil na sebe například, 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. 
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„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 v minulosti čelil trestnímu stíhání a byl i odsouzen. 

„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,“ napsal o Razimovi loni v květnu server INFO.cz. 

Podle obhájce měl ale Razima oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta nebezpečná. Pyrotechnickou prohlídku vraků totiž 

dva dny před Razimovým telefonátem provedla policie, protože i jí přišly dodávky jako podezřelé. 

Razima proto podal proti svému odsouzení dovolání k Nejvyššímu soudu. Tam se jej v září 2021 zastalo Nejvyšší státní 

zastupitelství. Razima podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace. Následně byl Nejvyšším soudem v 

lednu 2022 pravomocně osvobozen. 

Ale zpět k Razimově angažmá v Kverulantovi. Zajímavé podle serveru INFO.cz je, že Razima, který z korupce osočil celou řadu 

lidí, počínaje vedením radnice Prahy 15, přes ministra vnitra Jana Hamáčka, kardinála Dominika Duku až po skupinu senátorů, 

sám podle fotografií, které nedávno přišly do redakce INFO.CZ, udržoval vazby s lobbistou a manažerem reklamní firmy. 

Schůzka Vojtěcha Razimy s Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem firmy JCDecaux. Foto: INFO.cz 

„Podle těchto fotografiích se Razima stýká například s odsouzeným manažerem Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem 

firmy JCDecaux. Tenzera a Razimu přitom spojuje problematika billboardů, proti kterým Razima dlouhodobě údajně bojuje. 

Tenzer naopak zastupuje firmu, která venkovní reklamu provozuje. Není tak zcela od věci úvaha, že na základě jejich vztahů by 

Razima mohl od Tenzera a společnosti JCDecaux získávat informace a materiály proti konkurenčním firmám. To, že se jejich 

neoficiální schůzka v podzemních prostorách pražské restaurace mohla týkat problematiky venkovní reklamy, přitom 

naznačuje i přítomnost Štěpána Fialy, provozovatele webu nechcemebillboardy.cz,“ napsalo dále INFO.cz. 

INFO.cz vloni v květnu připomnělo, že Tomáš Tenzer stál před soudem v korupční kauze kvůli zmanipulované zakázce na 

venkovní reklamu v Praze. Právě jeho policie zachytila v odposleších, jak se po telefonu domlouvá s Michalem Valentou, 

bývalým místostarostou Prahy 1 na tom, jakou nabídku má společnost JCDecaux podat ve veřejné soutěži na reklamu, kterou 

právě Praha 1 pořádala. Valenta si následně vyfakturoval společnosti částku 200 tisíc korun. Podle policie a státního žalobce se 

jednalo o odměnu za poskytnutí těchto informací. Mimo jiné jde o stejného manažera, který se stýkal s bývalou šéfkou 

pražských Pirátů Michaelou Krausovou, která následně na svůj post musela rezignovat. 

Jan Hrbáček, Ekonomický deník 

Autor: Česká justice 
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Po dr. Husákovi Fialou z lidí, firem ČR žebráci. Velmoc Německo místo Scholze schopnějšího Kancléře 

Publikováno 

| Autor: autor 

Fiala a spol. se ani trochu nestydí za to, jak lidé v ČR žijí a firmy pracují, nebo spíš nepracují, živoří, protože nemají na provoz 

peníze. Za dr. Husáka byly PHM za 2,50 Kč, levný plyn, ropa, energie. V Praze na Letné a na Václavském náměstí před 

Melantrichem statisíce občanů z celé ČR a SR demonstrovaly a zvonily klíči za lepší, levný život a demokracii. 

A dnes mnozí vinou Fialy spí pod mosty a v kanálech, protože nemají byty, práci a Fiala s EU a Německem nic neřeší, protože 

zajišťuje jen veškeré výhody pro víc než 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a občané ČR a firmy tím trpí, protože jak několikrát 

zdůraznil, exprezident Klaus, válka na Ukrajině je pouze válkou Západu proti Rusku a ČR se netýká a neměla by se do toho 

plést a zasílat na vraždění Ukrajinců a Rusů miliardy. 

Proto lidé a podniky ČR jsou na dně, nemají levnou energii, ropu, PHM z Ruska, mrznou v domech a bytech, a nemají žádnou 

naději na lepší život po Hitlerově válce. Fialovi politici mají statisíce, kdežto obyčejní lidi jen pár korun, žebračenky kolem 10, 

nebo 15 či 20 tisíc měsíčně. Dokázal by za to žít Fiala a spol.? 

X X X 

OBCHODY V ČR POLOPRÁZDNÉ, NEJSOU DODÁVKY LEVNÝCH POTRAVIN A VŠEHO ZBOŽI, ODĚVŮ, AUT 

Češi přestávají kupovat maso. Jeho cena závratně roste, další zdražení přijde v novém roce 

Další položka z nákupního košíku výrazně zdražuje. Ceny masa rapidně stoupají kvůli drahým energiím a dalším nákladům, se 

kterými se potýkají jak zemědělci, tak zpracovatelé. Například kuřecí maso meziročně zdražilo o 60 procent, vepřové o 55. 

Podle prodejců lidé omezují nákup masa a snaží se ho v jídelníčku nahrazovat. 

„Ať už je to krmení, mzdy, energie, prostě všechno jde nahoru,“ vysvětluje Jiří Horák, chovatel prasat. Své masné výrobky 

zdražil v průměru o deset procent. Ani takový nárůst cen mu zvýšené náklady nepokryje: „Výkupní cena je stále pod nějakou 

rentabilní cenou.“ 

Cena hovězího stoupla od února letošního roku zhruba o 20 procent. Zdražily i další druhy masa. Cena kuřecích prsních řízků 

se meziročně zvýšila o 55 korun za kilo. U vepřové pečeně si připlatíme oproti loňsku skoro 40 korun. Kvůli zdražování hlásí 

nižší zájem o maso nejen malé prodejny, ale i supermarkety. Svaz zpracovatelů masa pak varuje, že další vlna zdražování přijde 

po novém roce. Tedy potom, co jatka přejdou na nové ceníky za energie. 

„V menších obchodech se úplně přestaly prodávat hovězí steaky. Lidé sahají radši po vepřovém nebo kuřecím. Je vidět, že na 

mase začali lidé hodně šetřit,“ popisuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. 

Podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala se pak maso stává svátečnějším pokrmem. I proto by si lidé 

měli dávat podle odborníků pozor, čím maso v jídelníčku nahrazují. „Lidé by měli přidat luštěniny, vejce, tvaroh, sýry a obecně 

mléčné výrobky,“ doporučuje výživová poradkyně Kateřina Cajthamlová. 

X X X 

Jaromír Soukup urazil Jiřinu Bohdalovou: Herečku podpořili kolegové z branže 

Jaromír Soukup má pěkně ostrý jazýček a ve svých pořadech se pravidelně naváží do různých celebrit z českého rybníčku. 

Naposledy se majitel TV Barrandov pustil do Jiřiny Bohdalové, kterou obvinil z toho, že vymetá večírky za peníze. 

https://denik.ispigl.eu/po-dr-husakovi-fialou-z-lidi-firem-cr-zebraci-velmoc-nemecko-misto-scholze-schopnejsiho-kanclere/
https://denik.ispigl.eu/po-dr-husakovi-fialou-z-lidi-firem-cr-zebraci-velmoc-nemecko-misto-scholze-schopnejsiho-kanclere/
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Jiřina Bohdalová se stala terčem nechutného útoku 

Jaromír Soukup si ve svých pořadech nebere s celebritami servítky a tentokrát si vzal na paškál známou herečku Jiřinu 

Bohdalovou. 

„Proč obráží každý den dva mejdany? Protože je to kšeft. Ona za to dostane zaplaceno,“ urážel mediální magnát herečku v 

jedné ze svých mnoha talkshow. 

„Tyhle výmysly nestojí vůbec za komentář,“ odpověděla Blesku Jiřina Bohdalová, která byla ze slov majitele TV Barrandov 

nepříjemně zaskočená. Pak ale přišla nečekaná vlna solidarity ze strany kolegů z branže, kteří se Bohdalové začali zastávat. 

Uráží lidsky výjimečnou bytost 

Soukupovy útoky na Jiřinu Bohdalovou zvedly ze židle nejen samotnou herečku, ale i mnoho jejích kamarádů ze showbyznysu, 

kteří byli z vyjádření miliardáře znechucení. 

„Paní Jiřina Bohdalová je ikona. Neskutečně si jí vážíme. A když jsme ji oslovili jako kmotru našeho nového alba Ty a já, tak 

okamžitě přijala a o penězích nebyla jediná zmínka ani z naší, natož z její strany. Jedinou podmínkou, kterou si kladla, bylo, že 

si s námi chce dát skleničku po koncertě v Lucerně. A taky se tak stalo, což pro nás byla velká pocta. Slovům pana Soukupa 

nerozumím, nechápu je, a hlavně to, proč uráží tuto lidsky výjimečnou osobnost. Příště by to chtělo se lépe informovat a 

nešířit zbytečné pomluvy,“ zastal se herečky Jan Kopečný z kapely Botox. 

Bohdalovou podpořila i Mirka Van Gils, jejíž knížku herečka nedávno pokřtila. „Spojuje nás láska k pečení a k dětem. A ona je 

famózní babička! Když jsem jí zavolala, v mžiku si vzpomněla i na mé kluky a na naše společné natáčení. Ona mi řekla, že 

taková pozvání moc nepřijímá, ale pro mě udělá výjimku,“ uvedla známá cukrářka. 

Jiřina přišla vždy velice ráda 

Jiřina Bohdalová v minulosti například křtila také alba svých kamarádek Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Jitky Zelenkové 

či Evy Pilarové, ani v jednom z případů ale nechtěla honorář. 

„Proboha, nikdy nic nechtěla, naopak! Byly s Evou velké kamarádky a Jiřina přišla vždycky velice ráda,“ podpořil hvězdu vdovec 

po Pilarové, Jan Kolomazník. 

Bohdalová ale nebyla jediná, koho Jaromír Soukup v pořadu VIP Svět Speciál v poslední době urazil. Šéf televize se nevhodně 

vyjadřoval i o Lucii Borhyové, Štefanu Margitovi a mnoho dalších. 

Bohdalová se k nechutným urážkám od Soukupa raději ani nechtěla vyjadřovat 

X X X 

V případu Bečva se schyluje k soudnímu líčení, žalobce uspěl s tvrzením, že má dostatek důkazů 

Šetření kauzy Bečva by po více než dvou letech mělo dospět k soudnímu procesu. Olomoucký krajský soud ve čtvrtek vyhověl 

stížnosti vsetínského státního zástupce Jiřího Sachra a případ vrátil k vsetínskému okresnímu soudu. To podle Sachra i podle 

údajů v justiční databázi znamená nařízení soudního líčení. Vsetínský státní zástupce nesouhlasil s názorem soudkyně 

Okresního soudu ve Vsetíně Ludmily Gerlové, že žaloba neshromáždila dostatek důkazů k usvědčení viníků otravy desítek tun 

ryb na řece Bečvě ze září 2020. Soudkyně proto letos v květnu případ vrátila k došetření, tato možnost ale teď po úspěšném 

odvolání státního zástupce padá. 

X X X 

SKONČIT S VÁLKOU NA UKRAJINĚ, PŘESTAT ZBYTEČNĚ ZABÍJET LIDI 

ÚKOL PRO FIALU, EU, LEYENOVOU, NĚMECKO, SCHOLZE, JEDNAT S VLÁDOU UKRAJINY 

Ukrajincům na frontě docházejí síly, velitelé se obávají příchodu nezkušených 

Někteří ukrajinští vojáci jsou od vypuknutí ruské invaze téměř nepřetržitě na frontě a začínají být tělesně i duševně velmi 

vyčerpaní. Jejich velitelé se často obávají, že příchod nezkušených válečníků povede k poklesu výkonu na bojišti. Podle expertů 

ovšem mohou dobře řízené rotace zlepšit vojenskou efektivitu a zvýšit počet ostřílených bojovníků. 

Když Moskva 24. února zahájila invazi, bojová zdravotnice Hana byla s ukrajinskou mechanizovanou pěší brigádou v Luhanské 

oblasti. „Naše jednotka tam strávila 27 dní na jedné pozici bez rotace. Měli jsme velké ztráty. Dorazila posila, ale naši jednotku 

odtamtud nestáhli,“ líčí. 

X X X 
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Americký ministr obrany po pěti měsících mluvil se Šojguem, řešili Ukrajinu 

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se v pátek telefonicky spojil se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Mluvili o 

situaci na Ukrajině i otázkách mezinárodní bezpečnosti, uvedla agentura RIA Novosti s odvoláním na ruský resort obrany. 

Podle Pentagonu Austin zdůraznil důležitost zachování otevřených komunikačních kanálů během války na Ukrajině. 

Austin podle Pentagonu také hovořil s ukrajinským ministrem obrany Oleksijem Reznikovem, kterému „zopakoval neochvějný 

závazek USA podporovat schopnost Ukrajiny čelit ruské agresi“. Poukázal také na neměnnou podporu, které mezinárodní 

společenství poskytuje Ukrajině a rozvoji její odolnosti a budoucí obranyschopnosti, o čemž podle něj svědčí závazky partnerů 

ohledně poskytnutí další vojenské pomoci. 

Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem jsou nyní nejvíce vyostřené od dob studené války. Austin a Šojgu spolu podle agentury 

TASS naposledy mluvili letos 13. května. Tehdy také hovořili o situaci na Ukrajině, kde Rusko zahájilo letos 24. února invazi. 

Vedle rozsáhlých sankcí, které Američané na Rusko a jeho představitele uvalili, už také od začátku invaze jako jedni největších 

podporovatelů Ukrajiny na vojenskou, technologickou a humanitární pomoc vydali nebo vyčlenili téměř 18 miliard USD (asi 

450 miliard korun). 

Předmětem sporu jsou i ruské hrozby použití jaderných zbraní na Ukrajině, od čehož Washington Moskvu odrazuje 

prostřednictvím médií i přímými komunikačními kanály. 

Spojené státy také stojí v čele NATO, jejíž členské státy s Ruskem přímo sousedí. V procesu přístupu do NATO je nyní i 

Švédsko a Finsko. Ruský prezident Vladimir Putin v květnu řekl, že v rozšíření NATO nespatřuje hrozbu pro Rusko, pokud 

Aliance nebude ve dvojici severských států posilovat svoji vojenskou infrastrukturu. 

X X X 

VELMOC NĚMECKO POTŘEBUJE NOVÉHO SCHOPNÉHO KANCLÉŘE MÍSTO SCHOLZE 

VYMĚNIT V EU I LEYENOVOU 

NĚMECKO POTŘEBUJE LEVNOU ROPU, PLYN, ENERGII I DNES Z R USKA, VOLÁ PO TOM I ŘADA NĚMCŮ, DEMONSTRACE 

Německo potřebovalo dodávky energie, Rusko zase finanční prostředky. Na takto jednoduchém základu se zrodilo německo-

ruské obchodní partnerství, které se přetvořilo v soustavu plynovodů Nord Stream. Jak se Němci v Putinovi zmýlili a příliš se 

připoutali k válečnému agresorovi, popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz ke konci projektu Nord Stream odborník na 

německo-ruské vztahy Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. 

x O Nord Streamu 2 jsme se naposledy bavili loni v listopadu, když to vypadalo, že plynovod dělí od uvedení do provozu už 

jen týdny. Čekalo se na verdikt spolkové regulační agentury a plynovod měl být na přelomu roku uveden do provozu. Rusové 

v té době obzvlášť pomalu napouštěli německé plynové zásobníky, a i když se to možná zdálo jako tlak na spuštění Nord 

Streamu 2, nakonec to bylo vzhledem k rozpoutání války v únoru jinak. Dokázal byste zpětně zhodnotit, jak probíhal minulou 

zimu proces spuštění plynovodu a jak to případně ovlivnilo Putinovo rozhodnutí o rozpoutání války? 

Nord Stream přímo rozpoutání války neovlivnil. Putinova motivace pro toto rozhodnutí byla geopolitická ve smyslu 

rozšiřování ruského území nebo alespoň kontroly nad ukrajinským územím a v tomto smyslu byl plynovod až druhořadý. Putin 

se prostě rozhodl, že „vyřeší“ ukrajinskou otázku a odsunul ekonomickou racionalitu nejen v otázce plynu na druhou nebo 

třetí kolej. 

NORD STREAM 

Soustava podmořských plynovodů, které po dně Baltského moře přivádí zemní plyn z Ruska do Německa. Plynovod Nord 

Stream 1 s kapacitou 55 miliard m³ funguje od let 2011–2012, druhý projekt Nord Stream 2 taktéž s kapacitou 55 miliard m³ 

byl dostavěn v září 2021, zprovozněn však kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu nikdy nebyl. Během posledního půl roku Rusko 

postupně omezilo dodávky Nord Streamem 1 až prakticky na nulu. V září se v potrubích Nord Streamu 1 našly trhliny, po 

explozích začal plyn unikat. Projekt Nord Stream čelil mnohým kritikám, které přicházely s politickými, ekonomickými, 

ekologickými či morálními argumenty. 

x Zatímco na ruské straně, jak jste řekl, neměl Nord Stream na rozhodování o rozpoutání války velký vliv, jak byl vnímán v 

Německu? 

V Berlíně byl ten závazek a racionalita úplně jiná. Závazek ve smyslu, že dokončení a spuštění plynovodu se bralo velice vážně. 

Nová vláda sociální demokracie (SPD), Zelených a liberálů z FDP našla kompromis, že Nord Stream 2 do provozu chtěla uvést, 

přestože Zelení a FDP byli proti, zatímco SPD na tom trvala. 
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Kancléř Olaf Scholz (SPD) ještě v lednu – z mého pohledu nepochopitelně – znova řekl, že Nord Stream je čistě hospodářský 

projekt, přitom ho poté sám za měsíc musel zastavit. 

Až do války fungoval Nord Stream jako důležitý prvek s ekonomickým příslibem, ale zároveň a možná hlavně – alespoň tak 

jsem vždy četl kancléřku (Angelu) Merkelovou a poté Scholze – to byl zřejmě poslední politický most do Ruska, jak kdysi řekl 

prezident Walter Steinmeier. To byl politický kontext, kteří oba poslední němečtí kancléři posuzovali, že se musí investovat do 

racionality vzájemně výhodného vztahu. 

A když to řeknu zjednodušeně, tak čím dražší to pro obě strany bude, tím pevnější pouto to bude. Že přece nikdo nezničí 

projekt, do kterého investoval deset miliard eur. To byla německá racionalita, která se úplně rozešla s geopolitikou a 

imperiální racionalitou Putina. Už tedy loni na podzim obě strany postupovaly v otázce Nord Streamu zcela asymetricky, Putin 

hromadil vojáky na ukrajinské hranici a rozhodnutí o invazi už padlo, což jsem v té době ještě neuměl odhadnout. 

JUDR. VLADIMÍR HANDL, CSC. 

Odborník na mezinárodní vztahy z Ústavu mezinárodních vztahů. Vyučuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na zahraniční politiku Německa a na německo-české či německo-ruské vztahy. 

x Německo postupovalo z pozic energetické a ekonomické racionality, řekli si, že ruský plyn je nejlevnější na trhu a Putinovi 

přináší velké zisky, takže nemá důvod toto spojenectví zničit. Na druhé straně Putin přemýšlel geopoliticky a už v minulosti 

jsme viděli, že mu příliš nevadí, když se pro běžné Rusy propadnou životní podmínky. Bylo podle vás od Němců chybou, že 

Putinovi věřili? 

Určitě jsme to měli všichni, kdo jsme si mysleli, že existuje nějaký civilizovaný základ ruské politiky, tušit. To byl omyl. Rozchod 

s tím, čemu bychom řekli normální politika, začal v Rusku mnohem dřív, zjevně v roce 2014 s útokem na Krym a Donbas. 

Chtěl bych ale říci, že děláme chybu, když myslíme, že měl Putin jasně definovaný plán s přesnými kroky. Ano, cíl podřídit 

Ukrajinu má dvacet let. To potvrdí i okolí Putina, že nejpozději od ukrajinské prozápadní tzv. oranžové revoluce v roce 2004 

říkal, že „Ukrajinu musíme zvládnout“, a to včetně silového přístupu. Že to byl dlouhodobý plán, neznamená, že měl jasnou 

strategii. 

x Jsem rád, že jste zdůraznil, že Putin není žádný geniální stratég, který by přemýšlel dvacet kroků dopředu, protože zvlášť 

začátkem války to byl jeden z veřejných narativů, že Putin všechny obalamutil tím, že přece nechce zaútočit na Ukrajinu, ale 

nakonec to udělal a většinu lidí překvapil. 

Britský politolog Mark Galeotti vždy psal, že chybně vnímáme Putina jako hráče šachu s mnoha promyšlenými tahy dopředu, 

přitom je to judista, který čeká na příležitost, na vaši slabost a znejistění a pak rychle zaútočí. 

Takto to u něj funguje, dlouhodobý cíl měl, ale ruských scénářů, jak ho naplnit, bylo ve hře určitě víc. Že se na naší straně 

pracovalo se scénářem, že je možné udržet stabilitu, to je celkem pochopitelné, ale zřejmě jsme dobře nechápali dlouhodobý 

Putinův cíl. 

x Ptal jsem se, jestli nebyla chyba Němců, že věřili na Putinovu racionalitu. V letech 2005–2021 zemi vedla jako kancléřka 

Angela Merkelová (CDU). Podle ní měl být Nord Stream pojistkou proti plynové krizi, kdy v roce 2009 Putin uprostřed zimy 

zavřel kohouty. Nakonec ale celý tento projekt nezabránil ještě daleko větší krizi… 

Němci samozřejmě viděli, že ruská politika odchází do úplně jiné oblasti. V roce 2014 po svých nekonečných asi dvaceti 

telefonátech s Putinem po Majdanu Merkelová řekla, že ten člověk žije v úplně jiném světě. A to bylo před osmi lety. Její 

tehdejší závěr z toho byl, že přesto budeme budovat mosty, budeme se snažit udržet v nějakém rámci normality. 

Teď vidíme, že to byl strategický omyl. Hlavně to, že se vydali Rusku energeticky napospas. I to byla ale investice do udržení 

nějaké normality, šlo o vstřícný krok k Rusku, který měl znamenat, že jej Němci neohrožují. Kdyby ho chtěli ohrožovat, tak 

přece neodzbrojí bundeswehr (německou armádu, pozn. red.) a nepředají Gazpromu plynové zásobníky na svém území. 

Přitom v Rusku se už od roku 2014 říká, že to je válka se Západem, ne s Ukrajinou. Takže ano, byla to chyba, ale šlo o tuto 

investici do vzájemných vztahů. 

x Zelení a FDP považovali od začátku celý projekt Nord Streamu za chybu. Teď jsou na velmi významných vládních pozicích, 

spolupředsedové Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck zastávají pozice ministryně zahraničí a ministra 

hospodářství. Jak se zvlášť tito dva vůči Rusku chovají a co dělají, aby tuto energetickou chybu, za kterou ale nejsou 

zodpovědni, napravili? 

Baerbocková a Habeck jsou jednoznačnými představiteli politiky odříznutí se od Ruska. Toto oddělování probíhá bleskovým 

tempem, německý byznys se až na malé výjimky stahuje z Ruska. 
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Celý tento model hospodářské symbiózy Německa a Ruska trval několik set let, přinejmenším od 19. století, obě strany na 

něm ekonomicky vydělávaly, ale doposud jej přerušil jen Hitler během druhé světové války, postupně se však obnovil, ale teď 

už tento model skutečně skončil. Značná část surovin, které Rusko v rámci tohoto obchodního modelu posílalo do Německa, v 

souvislosti s dekarbonizací přestává být relevantní. 

Habeck z titulu ministra hospodářství v celém světě Německu zajišťuje náhradní zdroje zemního plynu a ropy. A Baerbocková 

je v jednání s ruskou stranou velice ostrá a dnešní ruskou politiku absolutně odmítá a stejně tak absolutní je i její nedůvěra 

vůči Kremlu. 

I když se dříve nebo později dospěje k mezinárodní dohodě k řešení války, rozhodně nepůjde o dohodu založenou na 

předběžné důvěře. Jednat se musí, to ano, ale dialog s Ruskem skončil. Německá strana sice někdy hovoří o dialogu, ale v 

podstatě mají na mysli jednání. Mnohogenerační dialog Německa s Ruskem je jedním z mostů, které Rusko odpálilo. 

x A jak je na tom vítěz voleb SPD a kancléř Olaf Scholz? Ze začátku války měl poněkud rozpačitý přístup k jednotnému 

evropskému postoji, k jednoznačné podpoře Ukrajiny proti Rusku. A různá křídla v rámci SPD pak vynikala jakýmsi 

kverulantstvím, kdy nechtěla rezignovat na vztahy s Ruskem… 

Scholz a SPD, to je otázka. U Zelených a FDP jsou tyto postoje jednoznačné, ale u SPD to je složitější v tom, že uvnitř SPD jsou 

kruhy, které si trošku mylně vykládají tzv. Ostpolitik (normalizace vztahů s Východem, pozn. red.) bývalého kancléře Willyho 

Brandta jako svou identitu a berou ji i jako svůj morální závazek, jako poučení ze druhé světové války, že i když je v Moskvě 

šílenec, tak že nemají právo zničit tuto vizi. 

V sociální demokracii tak přetrvávají některé tendence například zpochybňovat dodávky těžkých zbraní Ukrajině, tlačí na 

jednání s Moskvou atd. To je z jejich strany mylné čtení situace. Když se podíváme do minulosti na Brandta, tak za něj měli 

Němci největší rozpočet na obranu, Ostpolitik byl projekt reálné politiky postavené na pozicích síly, nešlo o pacifistický 

projekt. 

To si část dnešní SPD buď nepamatuje, nebo si to neuvědomuje a má tendenci neustále otevírat nové cesty pro jednání a 

kompromisy s Ruskem, případně tlačit na Ukrajinu, aby byla „rozumnější“ ve svém zápase. Jde o téma, které v rámci SPD ještě 

není úplně dořešeno. 

x V kontrastu k tomu ale na pražském summitu před deseti dny Olaf Scholz spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem 

Macronem a nizozemským premiérem Markem Ruttem zaštítili nově vzniklý think-tank Brussels Institute for Geopolitics (BIG, 

Bruselský institut pro geopolitiku). Dá se to chápat i z širšího hlediska, že si Scholz sám uvědomuje, že se geopolitika vrátila, že 

je třeba na ruskou agresi reagovat, být racionální a nepodléhat vzpomínkovým optimistům na to, že když to bylo v minulosti s 

Ruskem v pořádku, že se to může brzy vrátit? 

Určitě. Už jeho řeč z 27. února v německém parlamentu nazvaná Zeitenwende (Bod zvratu) je vstup do světa, který mu byl 

zcela cizí a vůbec celé německé politice byl cizí. Jde o pokus o nápravu chyb německé politiky a přiznání, že se německá 

politika musí změnit, musí změnit celé své uvažování. 

Nejviditelnější je reforma obranné politiky, výstavba silného bundeswehru, vývoz zbraní do konfliktních zón, což bývalo tabu, 

atd. Potom je toho součástí i mentální změna – přiznání, že úspěšná politika má i bezpečnostní a vojenské zajištění. 

To oznámil na konci února a postupně se k tomu přiřazují další a další prvky toho, jak se německá politika a její myšlení musí 

měnit. Tam jsme ale skutečně teprve na začátku, protože ta takzvaná path dependency, jakási kontinuální linie myšlení, je 

velice silná. Změna takové strategické kultury trvá dlouho. Chce to i generační výměnu, která proběhla právě u Zelených, ale v 

SPD pořád ne. 

x Skoro to vypadá tak, že se Scholzem na čele se nedá očekávat, že by se Německo vrátilo jako lídr Evropy, kterým do určité 

míry bylo pod Merkelovou. Může jít třeba i o symboliku, kdy na oficiální fotografii z pražského summitu stojí Scholz až v 

poslední řadě, zatímco Macronova sebeprezentace je na daleko vyšší úrovni a v poslední době se stal lídrem Evropské unie 

on. Jako by se Scholzovi na evropské půdě nedařilo vyrovnat charisma a osobnost Angely Merkelové. 

Myslím, že Německo bylo vlastně málokdy opravdovým lídrem Evropy. Spíš bych řekl, že Německo bylo vždy spíš něčím jako 

takzvaná enabling power – aktérem, který umožňoval funkčnost, adaptaci systému, investoval do jeho stability a jeho 

případné opatrné reformy. 

Merkelová byla strašně opatrná v tom, jak daleko půjde. Uměla vyjednávat kompromisy a myslím, že tuto roli ještě Scholz 

nemá. Nevím, jestli o ni vůbec stojí. Myslím, že leadership také není kategorie, o které by uvažoval, pro něj je primární 

funkčnost a transformace Německa i Evropy tak, aby obstály v novém světě velmocenské rivality, covidu, digitalizace, 

dekarbonizace nebo klimatické, uprchlické a dalších krizí, které přicházejí. 
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Scholz se podobně jako Merkelová spíš snaží o funkční management těchto krizí, že by se ale Německo ucházelo o vedoucí 

roli, tak to ne. Říkalo se, že za Merkelové měli vedoucí roli, ale spíš to bylo v krizových momentech, kdy se Německo muselo 

něčeho chopit, protože jakákoliv hegemonie je nákladná a mezinárodně nepopulární. 

Scholz je názorný příklad toho, že je Německo spíš zdrženlivý aktér, v tom je pokračovatelem Merkelové, ale bez jejího 

obrovského politického kapitálu, který nasbírala během své dlouhé éry. Je to podobně uvažující a jednající aktér, ale jeho 

ambice ujmout se evropského vedení… Nechci říct, že je nulová, ale je to dle situace. Kde je to nezbytné, tak volí kolektivní 

řešení, hlavně s Francií, v nějakém konkrétním tématu to ale může být i s Českem. 

Německá politika se mění, musí se měnit a my jsme teď svědky tohoto procesu, ale je to proces, který se kvůli válce skutečně 

velmi urychlil. Zdaleka to ale není u konce. 

X X X 

S Ruskem jsme selhali. Němečtí socialisté poprvé přiznali chybu 

Kancléř Olaf Scholz si hledá alibi, jeho předchůdkyně Angela Merkelová se nechce omlouvat. Teprve předseda SPD Lars 

Klingbeil jako první vysoký představitel německých sociálních demokratů nyní, po osmi měsících ruské invaze na Ukrajinu, 

jasně řekl, že dlouholetá smířlivá politika vůči Rusku byla chybná. 

„Snažili jsme se hledat shodu, ale neviděli jsme vzájemné rozdíly. To bylo špatně,“ řekl Lars Klingbeil k dosavadní rusko-

německé politice na stranickém setkání v Berlíně. Představa, že bezpečnost v Evropě a Německu lze zajistit jen prostřednictvím 

spolupráce s Ruskem, podle něj byla chybná. Místo snah o vzájemnou spolupráci je nyní podle něho důležité soustředit se na 

to, jak se před Ruskem ochránit. 

Tato slova jsou sice ve světle současných událostí evidentní, přesto se nejvyšší představitelé stran, které Německo vedly 

poslední desítky let, tedy sociálních demokratů (SPD) a konzervativní unie CDU/CSU, takto jednoznačné sebekritice až dosud 

vyhýbali. 

Současný kancléř Olaf Scholz (SPD) například minulý týden sebevědomě oznamoval, že o úmyslech ruského prezidenta 

Vladimira Putina zneužívat dodávky energií jako politickou zbraň „vždy věděl“. Prý i v době, „kdy to ostatní nebrali vážně“. 

Přesto celou dobu úzké vazby s Ruskem stejně jako masivní dodávky plynu a dalších nerostných surovin podporoval. 

Ministerstvo financí, které za minulé vlády vedl, bylo společně s ostatními resorty připraveno nově dostavěnému plynovodu 

Nord Stream 2 schválit bezpečnostní formality a udělit souhlas se zahájením provozu. 

Podobně dlouholetá kancléřka Angela Merkelová (CDU/CSU) opakovaně tvrdila, že ve svém postupu budování užších vazeb 

Německa s Ruskem neudělala žádnou chybu. „Postupovala jsem diplomaticky tak, abychom předešli škodám. Tento postup 

nebyl špatný a nebudu se za něj omlouvat,“ řekla i s odstupem několika měsíců od ruské invaze letos v červnu. 

Německo ztratilo důvěryhodnost 

Klingbeil, který sociální demokraty společně se Saskií Eskenovou jako druhou předsedkyní vede od loňského prosince, kromě 

selhání předchozích vlád také uznal, že jeho strana nebrala dostatečně vážně obavy a varování pobaltských států a Polska. Ty 

dlouhodobě upozorňovaly na Putina jako na bezpečnostní hrozbu a ze stejného důvodu byly proti dalšímu rozšíření dodávek 

plynu z Ruska a výstavbě plynovodu Nord Stream 2. 

Plynovod přesto Merkelová a Scholz za podpory dalších vysokých politiků obou stran prosadili. Infrastruktura byla hotová loni 

v září a jejímu zprovoznění zabránily jen evropské a mezinárodní protiruské sankce. 

„Ztratili jsem tím obrovský díl důvěry,“ myslí si Klingbeil. „Zejména v posledních letech, kdy Rusko stále víc nabývalo na 

agresivitě, jsme měli více naslouchat našim mezinárodním partnerům.“ 

Rusko nelze považovat za spolehlivé 

Bývalá politika SPD vůči Rusku byla zejména během letošního roku ostře kritizována ze všech stran. Ve stále platném 

manifestu strany z roku 2007 je přitom strategické partnerství s Ruskem označeno za „nepostradatelné“ pro Německo i 

Evropskou unii: „Spolupráce s Ruskem zajišťuje mír a stabilitu na našem kontinentu,“ píše se v něm. 

A ještě ve svém loňském volebním programu SPD uvádí: „V Evropě může být mír nikoli proti Rusku, ale pouze s ním.“ Revizi 

strana plánuje až během příštího sjezdu v roce 2023 

Co se Schröderem? Německé vládě škodí ruské konexe bývalého kancléře 

Ačkoli se socialisté do poslední chvíle snažili svou strategii k prohlubování vzájemných vazeb s Ruskem ospravedlňovat, teď je 

podle Klingbeila tento přístup, označovaný jako Ostpolitik (východní politika) nebo Wandel durch Handel (změna obchodem), 

definitivně neudržitelný. 
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„Rusko nemůže být spolehlivým partnerem, pokud se v zemi situace zásadně nezmění a nezačne spolupracovat na otázkách 

klimatu a odzbrojení. A dokud poslední ruský voják neopustí ukrajinské území, budou trvat i sankce,“ řekl předseda nejsilnější 

vládní strany. 

X X X 

NĚMCI UČIT V MAĎARSKU, U ORBÁNA 

Orbán: Maďarsko dál může dovážet plyn z Ruska. Dojednal jsem v EU i další výjimky 

Maďarsko si na čtvrtečním summitu v Bruselu zajistilo výjimku z cenového stropu, který se na dovážený zemní plyn chystá 

zavést Evropská unie. Oznámil to v pátek maďarský premiér Viktor Orbán. Znamená to, že Maďarsko bude moci nadále 

dovážet plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou plynárenskou společností 

Gazprom. Uvedla to agentura Reuters. 

Dotace na fotovoltaiku? 

„Získali jsme výjimku z cenového stropu na plyn, bezpečnost dodávek plynu do Maďarska tak není ohrožena,“ napsal 

maďarský premiér na Facebooku. Uvedl také, že i když bude v Evropě shoda na společných nákupech plynu, nebude to pro 

Maďarsko povinné. 

Návrhy Evropské komise (EK) v otázkách energetiky podle Orbána představovaly pro Maďarsko největší nebezpečí. „Jejich 

přijetí by znamenalo riziko zastavení dodávek plynu do Maďarska během několika dní,“ uvedl premiér. Výsledek jednání tak 

podle něj znamená, že se maďarské vládě podařilo ochránit zájmy Maďarska a že takové riziko už nehrozí. 

„Maďarsko nezůstalo osamoceno a podařilo se mu vyjednat spravedlivou dohodu,“ oznámil Orbán, kterého cituje agentura 

MTI. „Dohodli jsme se, že i kdyby byl v Evropě zaveden strop u cen plynu, nemělo by to dopad na dlouhodobé dohody, bez 

kterých by byly dodávky plynu do Maďarska ze dne na den znemožněny,“ uvedl Orbán. 

Účastníci bruselského summitu se shodli, že pokud budou v Evropě dohodnuty podmínky pro společné nákupy plynu, 

Maďarsko jimi nebude vázáno. „To je důležité, protože ceny energií na domácím trhu můžeme snížit pouze tehdy, když 

budeme mít k dispozici surovinu z více zdrojů, když bude na maďarském energetickém trhu větší konkurence,“ dodal 

maďarský premiér. 

Maďarsko loni s Gazpromem uzavřelo dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu. Letos se navíc s touto ruskou firmou 

dohodlo na dodávkách nad rámec smlouvy. Ministr zahraničí Péter Szijjártó minulý týden uvedl, že Gazprom potvrdil závazek 

dodávat plyn do Maďarska a dlouhodobě provozovat plynovod TurkStream, který je k těmto dodávkám nezbytný. Maďarsko 

je na ruském plynu i ropě silně závislé a v Evropské unii je nejhlasitějším odpůrcem sankcí vůči Rusku. 

Levný plyn do EU z Ruska léta proudil zejména přes podmořský plynovod Nord Stream, ten je ale po dosud neobjasněných 

explozích mimo provoz a zatím nic nenasvědčuje tomu, že bude v dohledné době opraven a znovu zprovozněn. Unie po 

únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu deklarovala záměr přestat ropu a plyn z Ruska zcela odebírat a naopak zvyšuje 

nákupy zkapalněného zemního plynu (LNG), zejména od Spojených států. 

Dohodu lídrů EU na čtvrtečním summitu v Bruselu komplikoval právě spor o stanovení maximálních cen plynu. Většina států 

EU takový návrh podporuje, o jeho zavedení do praxe ale často mají různé představy. Zejména Německo pak cenový strop 

stále odmítá. 

X X X 

LIDÉ, FIRMY V NĚMECKU NECHTĚJÍ PO HITLEROVI ŠETŘIT 

Berlín šetří. Bazény snížily teplotu vody na 26 stupňů a povolily neopreny 

Berlín kvůli úspoře energií snížil teplotu vody v městských krytých bazénech z dosud obvyklých 28 na 26 stupňů Celsia. Plavci, 

pro které je taková teplota příliš nízká, mají povoleno nosit neopreny. Někteří již takovou možnost využívají, uvedla Claudia 

Blankennagelová z komunálního podniku Berliner Bäder-Betriebe (BBB), který bazény v metropoli provozuje. 

Německo kvůli energetické krizi hledá možnosti, jak snížit spotřebu energií, především pak plynu. V případě plynu, který se 

používá i k ohřevu vody v bazénech, chce vláda kancléře Olafa Scholze dosáhnout dvacetiprocentní úspory oproti dosavadní 

spotřebě. Taková úspora má Německu zajistit překonání zimy bez nedostatku plynu. S energiemi proto šetří státní úřady, 

soukromé firmy i komunální provozy včetně těch berlínských. 

Berlínský senát, což je regionální vláda německé metropole, se jako jedno z opatření rozhodl ohřívat vodu v městských 

bazénech na 26 stupňů. Rozdíl dva stupně Celsia by podle propočtů měl uspořit až 25 procent energetické spotřeby pro 

ohřev. 
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„Snížení teploty se netýká zdravotnických a terapeutických bazénů,“ uvedla berlínská vláda. Voda v těchto bazénech je dále 

ohřívána na zhruba 32 stupňů. 

Návštěvníci, kteří potřebují i v zimě někde plavat, musí počítat s tím, že voda nemá neustále teplotu 26 stupňů. Důvodem je, 

že ve filtračním systému se dopouští čerstvá voda, konkrétně 30 litrů na návštěvníka za den, takže teplota vody může kolísat 

třeba až k 25,4 stupně. 

Neopren a horký čaj 

Ne všem plavcům nižší teplota vyhovuje, někteří si již stěžovali, že voda je příliš chladná a že snížení o dva stupně je velmi 

znát. Takoví návštěvníci mohou bez strachu z vykázání nosit neopreny, a to nejen ty krátké, které chrání především trup těla, 

ale také ty s dlouhými rukávy a nohavicemi. 

Těm, kteří si neopren kupovat sice nechtějí, ale zároveň je jim ve vodě chladno, komunální podnik BBB doporučuje nosit 

silikonovou plaveckou čepici. I ta totiž pomůže zpomalit ochlazování těla. 

Povolení nosit neopren ve vnitřních bazénech podle Blankennagelové nejen umožňuje plavcům zachovat si tepelnou pohodu, 

ale také sjednocuje podmínky ve všech městských bazénech. „Doposud v berlínských bazénech neexistovalo žádné 

jednoznačné pravidlo pro používání neoprenových obleků. Nebyly ani povoleny, ani zakázány,“ řekla. Kdo tak dosud chtěl 

plavat v neoprenu, musel spoléhat na vstřícný přístup personálu. „To se nyní změnilo a poprvé máme jasné pravidlo,“ uvedla. 

Řekla také, že plavci již neopren nosí. „V krytých bazénech jsou to ale ojedinělé případy. Mnozí sice vnímají teplotu 26 stupňů 

Celsia jako chladnější, ale stále vodu nepovažují za studenou,“ řekla. 

Blankennagelová dále uvedla, že neopren používá velká část návštěvníků letní plovárny v berlínské části Kreuzberg, která má 

stále otevřený venkovní padesátimetrový bazén. Ten komunální podnik nijak neohřívá, proto se v něm teplota vody nyní 

pohybuje okolo 14 stupňů. 

Venkovní bazén v Kreuzbergu město ponechalo otevřené pro velký zájem, s provozem se počítá do 28. října. Součástí 

vstupenky je horký čaj. Pokud ale plavci čaj chtějí, musí si přinést vlastní hrneček. Plovárna zájemce zároveň ujišťuje, že voda 

ve sprchách je teplá. 

Téma snížené teploty v městských bazénech se dostalo i mezi otužilce, kteří se v berlínských jezerech koupají celoročně 

nehledě na počasí. Zprávy o teplotě vody 26 stupňů a možnosti nosit neopren u nich ale vyvolávají spíše pobavení. Líto je jim 

ale to, že městské bazény kvůli úsporám nezprovoznily sauny. 

Berlínský senát rozhodl, že sauny zůstanou uzavřené. Nařízení prozatím platí pro podzimní sezonu, ale předpokládá se, že 

kvůli nedostatku plynu nebudou sauny fungovat ani v zimě. 

X X X 

Německo dostalo varování před prodejem části hamburského přístavu Číňanům 

Evropská komise letos na jaře varovala německou spolkovou vládu před snahou čínské státní rejdařské společnosti Cosco 

koupit podíl v hamburském přístavu. V pátek o tom píše německý list Handelsblatt s odvoláním na nejmenovaný zdroj 

obeznámený s touto záležitostí. Komise upozorňovala, že do rukou čínských úřadů by se mohly dostat citlivé informace o 

provozu přístavu. 

Experti unijní exekutivy také připomínali, že hamburský přístav má nejen civilní, ale i vojenský význam, a nabádali proto k 

opatrnosti ve věci možného vstupu čínského investora. 

Handelsblatt uvádí, že spolková vláda nyní musí rozhodnout, zda tuto transakci povolí. Všechna ministerstva, kterých se věc 

týká, jsou proti, nicméně úřad kancléře Olafa Scholze nevidí důvod k tomu, proč by se obchod neměl uskutečnit. Správa 

hamburského přístavu se obává, že v případě, že do něho čínský investor nevstoupí, bude to znamenat nevýhodu v 

hospodářské soutěži. Cosco už má podíl v kontejnerových terminálech v přístavech v Rotterdamu a Antverpách. 

Odborníci v Bruselu podle Handelsblattu na tento argument neslyší. Evropská unie klade ještě větší důraz na ochranu kritické 

infrastruktury od té doby, co Rusko dřívější energetické partnerství s Německem využívá po invazi na Ukrajinu k nátlaku na 

evropské země. 

Německý ministr hospodářství Robert Habeck v září řekl, že Německo už není ve vztahu k Číně naivní a společně s EU zaujme 

vůči Pekingu tvrdší postoj v otázce obchodních vztahů. 

Z hlediska počtu lodí i kapacity je Cosco čtvrtou největší rejdařskou společností na světě. Lodí má bezmála 500. Flotila světové 

jedničky, dánského námořního přepravce A.P. Moller-Maersk, čítá 718 lodí. 
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Je to už šest let, co Řecko podepsalo dohodu o prodeji svého největšího přístavu Pireus právě čínské firmě Cosco Shipping 

Corporation. Kontrakt měl hodnotu 368,5 milionu eur (asi deset miliard Kč). Privatizace státního majetku byla jednou z 

klíčových podmínek záchranného programu pro silně zadlužené Řecko. 

COSCO v rámci dohody nejprve koupilo 51procentní podíl v přístavu za 280,5 milionu eur. Po realizaci slíbených investic 

získala firma dalších 16 procent akcií přístavu za 88 milionů eur. Společnost se také zavázala, že do přístavu investuje 350 

milionů eur. 

X X X 

Lídři unie chtějí příští rok poskytnout Ukrajině 18 miliard eur. Na plánu už pracují ministři financí? 

Tématem summitu Evropské unie byl v pátek mimo jiné plán finanční podpory Ukrajiny v příštím roce, který by vyčlenil na 

okamžité potřeby ukrajinského státu 18 miliard eur (přes 440 miliard Kč). Po ukončení vrcholné schůzky to oznámila 

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž už na přípravě schématu pracují unijní ministři financí. 

„Pro Ukrajinu je velmi důležité mít předvídatelné, stabilní příjmy,“ řekla šéfka unijní exekutivy na tiskové konferenci. 

„Diskuse byla o přibližně půldruhé miliardě eur měsíčně financovaných Evropskou unií. Takže to by znamenalo celkovou 

částku 18 miliard pro příští rok,“ dodala v souvislosti s dnešní debatou prezidentů a premiérů členských zemí. 

Podle von der Leyenové dává Kyjev najevo, že každý měsíc potřebuje na podporu financování základních funkcí státu tři až 

čtyři miliardy eur. Tuto mezeru v ukrajinském hospodaření by měly společně pokrýt EU, Spojené státy a finanční instituce, míní 

předsedkyně Evropské komise. 

„Pověřili jsme ministry financí, aby vypracovali příslušný mechanismus, ale bylo důležité také dát Ukrajině tento signál, že 

velmi dobře víme, jak důležitý pro ni tento spolehlivý tok příjmů je,“ uvedla. 

EU zatím takzvanou makrofinanční pomoc Ukrajině neposkytuje pravidelným způsobem. Po invazi ruských vojsk nejdříve 

poskytla půjčku ve výši 1,2 miliardy eur, následně se dohodla na devítimiliardovém balíku, z něhož zatím uvolnila šest miliard, 

rovněž v podobě úvěrů. 

Summit nyní Evropskou komisi vyzval, aby prezentovala „více strukturální řešení pro poskytování podpory Ukrajině“, a Radě 

EU zadal, aby se tématem také zabývala. Kromě celkové výše podpory se musí unie dohodnout také na tom, jak velkou část z 

ní bude chtít od Kyjeva splatit. 

„Jak finanční pomoc Ukrajině učinit předvídatelnější a stabilnější, to je něco, co Ukrajina potřebuje. Měli možnost vyslechnout 

projev prezidenta Zelenského, který, myslím, řadu z nás opravdu oslovil, popisoval tam i nová rizika, kterým je Ukrajina v 

důsledku agrese vystavena,“ vyjádřil se pro Český rozhlas při příchodu na jednání Fiala. 

Další aspekty 

Unijní summit se dotkl také dalších aspektů války Ruska proti Ukrajině, například íránské podpory agresora, kterou Západ v 

posledních dnech pozoruje. 

Evropská rada tuto podporu v závěrech odsoudila a přivítala nové sankce proti několika íránským jednotlivcům a entitám. Ty 

se podle Fialy i díky českému předsednictví v Radě EU podařilo schválit „skutečně v rekordním čase“. 

Co se týče sankcí proti Rusku, zdůraznili lídři sedmadvacítky důležitost „efektivního uplatňování“ těch existujících, ovšem 

vyjádřili i připravenost sankční režim dál posilovat, a to také v případě Běloruska. O návrzích nových protiruských sankcí se ale 

nemluvilo, řekl novinářům Fiala. 

X X X 

‚Nechci jít do války.‘ Egyptská Hurgháda se plní Rusy, kteří prchli před mobilizací 

Přesně před měsícem vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin částečnou mobilizaci. Z Ruska od té doby utekly statisíce lidí. A 

míří mimo jiné i do egyptské Hurghády. Oproti Gruzii či Turecku je Egypt pro Rusy cenově dostupnější. Poté – co se mužští 

uprchlíci do země dostanou – mají ale další starost: snaží se zajistit, aby za nimi přijely i jejich rodiny. 

„Je tady hodně Rusů. Hodně mužů, kteří utekli a nechali doma v Rusku rodiny. Spousta lidí také utekla do Thajska, do 

Indonésie, někdo sem. Hurgháda je pro nás nejlevnější a létají sem přímé chartery,“ říká Valoďa, který nechtěl z 

bezpečnostních důvodů zveřejnit své pravé jméno, Radiožurnál ale jeho identitu zná. 

Egyptská Hurgháda se plní Rusy, kteří prchli před mobilizací. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu na 

Blízkém východě Štěpána Macháčka 
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Je to student výpočetní techniky, je z Moskvy a tady v Hurghádě momentálně bydlí v pronajatém bytě se třemi dalšími 

mladými Rusy. Poznali se ale až tady. 

„Nechci jít do války. Ale situace je taková, že lidé jsou nucení jít bojovat. Mě by nejspíš odvedli také. Lidé v Rusku té situaci 

nerozumějí. Prostě žijí, pracují, a nezajímají se. V televizi je to jen propaganda, takže ani nemůžeme znát skutečnost,“ popisuje 

Radiožurnálu. 

S Valoďou sedím na zahrádce domu, ve kterém dočasně pobývá. Neví, co ho čeká: „Počítám, že tu zůstanu tak půl roku. 

Situace je pořád těžká. Nevím, jak s tím mám žít. Teoreticky bych mohl snadno najít práci v zahraničí, ale v Evropě nás teď 

nemají rádi. V Egyptě je to pro nás v pohodě. Ale bude se mi tu stýskat po domově.“ 

Česká majitelka realitní kanceláře v Hurghádě Alena Lempachová zvýšený zájem Rusků o pronájmy bytů potvrzuje: „Každý den 

přilétávají Rusové. Teď létají chlapi, kteří hledají společné ubytování třeba na měsíc. Každý má doma rodinu, která sem – 

dejme tomu – do měsíce přiletí a chtějí tady normálně žít. Je opravdu vidět, že teď ti Rusové utíkají.“ 

‚Nefér, nelogická a nelegální‘ 

V jednom z bytových resortů nedaleko Hurghády jsem potkal Ivana, jehož pravé jméno Radiožurnál rovněž zná: „Technicky 

vzato jsem spadal do skupiny lidí, kterých se mobilizace týká. A zároveň bylo riziko, že zavřou hranice pro všechny muže, takže 

bych se už z Ruska ven nedostal.“ 

Ivan pracuje pro ruskou marketingovou firmu. Zatím může dělat svou práci na dálku. „Neměli jsme žádný plán, ale rozhodli 

jsme se na nějakou dobu z Ruska odjet. Jelikož mám ženu a dítě, tak jsme hledali destinaci, kam se dá snadno dostat, kde je 

turistická infrastruktura. Nehledali jsme místo, kde bychom se usadili napořád. Máme oba práci online, takže jsme schopní 

tady chvíli pobýt,“ popisuje. 

Ivanova cesta do Hurghády nebyla jednoduchá. Po vyhlášení mobilizace byly letenky vyprodané, nakonec se mu podařilo do 

Egypta dostat přes Kyrgyzstán a Dubaj: „Krátce po vyhlášení mobilizace letenky neskutečně zdražily, já jsem zaplatil víc než 

čtyřnásobek běžné ceny. Teď už je to lepší, protože se ukázalo, že hranice zůstaly otevřené, ale přesto spoustě mužům 

nedovolili odcestovat.“ 

Zmobilizovaní ruští vojáci budou dostávat v přepočtu 78 tisíc korun měsíčně, nařídil Putin 

Během rozhovoru jsme s Ivanem obešli bazén resortu, kde má s rodinou dočasně pronajatý byt. Svůj návrat do Ruska moc 

nadějně nevidí: „Doufal jsem, že se situace uklidní, ale vypadá to spíš naopak. Chtěli jsme se vrátit do Ruska, až bude klidněji. 

Odjíždět jsme nechtěli, máme svou zemi rádi, chci se tam vrátit. Ale teď musíme promýšlet plán B, tedy že se přestěhujeme do 

jiné země a usadíme se tam.“ 

Ivanova sociální bublina mladých profesionálů prý válku od začátku odmítala. Ivan sám si během rozhovoru posteskl, že se mu 

líbilo, jak se Moskva stává západnějším a globalizovanějším městem, ale že teď je s tímto vývojem konec. 

„Považuju tuhle válku za nefér, nelogickou a nelegální. Rusko tohle nemělo dělat, mělo jít jinou cestou, jak problém vyřešit. 

Nikdy jsme tu válku nepodporovali, ale neměli jsme žádnou možnost to zastavit.“ 

Ivan s manželkou a malým synem teď odjíždějí na nákup. A také hledat školku, kam by pětiletý kluk mohl chodit. 

X X X 

Do Chersonu dorazily dva tisíce ruských branců, pomoc ve městě kolabuje 

Ruské síly v noci na pátek pokračovaly v ostřelování Ukrajiny. Podle ukrajinského generálního štábu zasáhly útoky více než 

patnáct osad v Chersonské a Charkovské oblasti. Na dočasně dobyté území v Chersonu dorazily až dva tisíce mobilizovaných 

Rusů, ve městě podle štábu přestává fungovat humanitární pomoc. Rusko se podle analýzy amerického Institutu pro studium 

války chystá na ústup z Chersonské oblasti. 

Ukrajinským silám se podařilo odrazit ruské útoky v Luhanské a Doněcké oblasti, uvedl v pátek ráno v pravidelné ranní zprávě 

ukrajinský generální štáb. 

Do Chersonské oblasti dorazilo podle zprávy až 2 000 mobilizovaných Rusů, mají doplnit ztráty a posílit jednotky na kontaktní 

linii. „Humanitární zařízení v Chersonu přestávají fungovat,“ dodal dále štáb. 

„Rusko se snaží udržet dočasně dobytá území, soustředí úsilí na omezení akcí obranných sil. Zároveň nepřestává zkoušet vést 

útočné akce ve směru na Bachmut a Avdijivku,“ informoval štáb. Rusko také nadále provádí vzdušný průzkum podél kontaktní 

linie. 
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Za posledních 24 hodin provedlo Rusko podle štábu tři raketové a 24 leteckých útoků. Dále vypustilo více než 30 

protiletadlových střel a přes 20 bezpilotních letounů Šáhed-136 íránské produkce. Útoky zasáhly oblasti více než patnácti 

osad, mimo jiné Mykolajiv v Chersonské oblasti a Charkovskou oblast. 

Z Charkova hlásily tamní úřady v pátek ráno sérii výbuchů. Podle starosty Ihora Těrechova rakety zasáhly a poničily objekty 

patřící jednomu podniku ve městě. Šéf charkovské oblastí správy Oleh Siněhubov řekl, že při pátečním ruském útoku utrpělo 

zranění pět lidí, informuje ruskojazyčný servis BBC. 

Nejméně čtyři lidé přišli ve čtvrtek večer o život při ukrajinském raketovém útoku Ruskem okupovaný Cherson. Podle agentury 

Intefax to oznámil zástupce ruských okupačních úřadů Kirill Stremousov. 

U Chersonu jedna z raket HIMARS podle ruských médií zasáhla okolí Antonivského mostu vedoucího přes Dněpr a dopadla na 

přívoz. Třináct lidí utrpělo zranění a shořelo 12 aut. Antonivský most je už měsíce mimo provoz, byl cílem opakovaných 

ukrajinských útoků, ruská armáda se snaží dopravu přes Dněpr řešit používáním přívozů. 

„Okupační úřady vydaly příkaz k přípravě evakuace pro tzv. ‚bankovní instituce‘, zpracovaly evakuační seznamy dovezených 

ruských zdravotníků a učitelů,“ uvedl generální štáb na Facebooku. 

Od čtvrtka provedlo ukrajinské letectvo pět úderů. Generální štáb potvrdil, že byly zasaženy i oblasti koncentrace zbraní a 

vojenské techniky a dva protiletadlové raketové systémy nepřítele. Jednotky protivzdušné obrany sestřelily 15 bezpilotních 

letounů. 

Rusko vytváří podmínky pro ústup z Chersonu 

V očekávání dalšího ukrajinského postupu si Rusko v Chersonské oblasti pravděpodobně vytváří podmínky pro stažení vojsk a 

okupační správy ze západního břehu řeky Dněpr. Ve svém pravidelném hodnocení vývoje války na Ukrajině to uvedl americký 

Institut pro studium války (ISW). 

Několik telegramových účtů z Chersonu si ve čtvrtek všimlo, že ruští vojáci vyrabovali tamní hasičskou zbrojnici a převezli 

hasičské vozy, ukradená civilní auta či různé domácí spotřebiče přes řeku Dněpr do levobřežní obce Hola Prystaň. Ukrajinská 

služba Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) týž den informovala, že ruské síly přesouvají přes řeku vojenskou 

techniku. 

Zveřejnila také satelitní snímky, které ukazují ruský trajekt plující přes Dněpr z Kozackého na západním břehu do Nové 

Kachovky na břehu východním. Stanice rovněž uvedla, že přívoz byl plně naložený, když zakotvil v Nové Kachovce, a zpět se 

vracel prázdný. 

Tyto zprávy, byť neověřené, podle ISW celkově naznačují, že Rusko zřejmě cíleně stahuje velké množství vojáků a vybavení ze 

západního břehu Dněpru. Ruské velení se pravděpodobně alespoň částečně poučilo ze svých neúspěchů za nedávného 

panického ústupu z Charkovské oblasti, míní institut. 

Ruskem dosazení představitelé Chersonské oblasti v uplynulých dnech oznámili, že kvůli pokračující ukrajinské ofenzivě 

evakuují na levý břeh Dněpru civilní obyvatelstvo. Během týdne chtějí takto přesunout 50 000 až 60 000 lidí. 

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 000 obyvatel. Stal se prvním velkým 

ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu. Následně ruské vojsko získalo 

kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit. 

Podle agentury Reuters postoupily v uplynulých několika týdnech o 20 až 30 kilometrů. 

Oznámení o přesunu několika tisíc ruských vojáků do Běloruska z minulého týdne má patrně přimět Ukrajinu, aby přesunula 

část sil k severní hranici, uvedlo v pátek britské ministerstvo obrany. Lukašenko minulý týden sdělil, že do nově vytvořeného 

společného bělorusko-ruského uskupení vojsk se zapojí 70 000 běloruských vojáků. Rusko ale podle jeho hodnocení zřejmě 

není schopno do Běloruska vyslat deklarovaných 15 000 mužů. 

Ukrajinský generál z ukrajinského generálního štábu Oleksij Hromov ve čtvrtek varoval, že nebezpečí nového rozsáhlejšího 

ruského útoku z Běloruska rostě. Bělorusko nadále poskytuje Rusku své území k odpalování raket a vzletu dronů. 

X X X 

DEMONSTRACE V PRAZE ZA BEZPEČÍ 

‚Nenávist zabíjí‘. Stovky lidí v Praze demonstrovaly za bezpečí LGBT+ komunity 

Před Rudolfinem v centru Prahy se v pátek večer sešly stovky lidí na demonstraci za svobodu a bezpečí pro všechny lidi včetně 

členů LGBT+ komunity. Řečníci v proslovech připomněli vraždu dvou lidí u bratislavského gaybaru z minulého týdne. Jejich 
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smrt by podle vystupujících měla být spouštěčem ke změně, protože lidé z LGBT+ se s nepochopením a diskriminací setkávají 

každodenně. 

„Pojďme společně něco změnit, křičet za spravedlnost, bojovat za svobodu a bezpečí všech queer lidí,“ uvedli organizátoři v 

pozvánce na demonstraci. Účastníci poklidné akce nesli transparenty s nápisy „Nenávist zabíjí“ nebo „Nechci se bát držet 

holku za ruku“. 

Účastníci demonstrace měli duhové vlajky a lampiony, velká duhová vlajka byla vyvěšená i na budově Rudolfina. Pochod 

demonstrantů šel přes Klárov až před budovu slovenského velvyslanectví v Bubenči. 

V Bratislavě minulý týden ve středu večer devatenáctiletý mladík zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let a vážně poranil 28letou 

ženu před barem Tepláreň, který navštěvují lidé z komunity LGBT+. 

Střelec z místa činu uprchl a později spáchal sebevraždu. Na sociální síti podle prokuratury před činem umístil manifest 

namířený proti členům komunity LGBT+ a také Židům. 

Slovenská policie případ vyšetřuje jako terorismus. Muž podle ní u gaybaru zaútočil poté, co mu nevyšel záměr útoku na 

slovenského premiéra Eduarda Hegera. 

Evropský parlament v reakci na homofobní vraždu v Bratislavě vyzval ve čtvrtek členské státy EU, aby bojovaly proti projevům 

nenávisti a vyšetřovaly a stíhaly zločiny z nenávisti vůči sexuálním menšinám. Opoziční návrh zákona, který by posílil 

majetková a další práva partnerů LGBT+, ale slovenská sněmovna ve středu odmítla. 

X X X 

Vrátí se BoJo? Britský tisk vyhlíží nástupce „katastrofické“ Trussové 

Britský tisk začal v pátek, den po rezignaci premiérky Liz Trussové, spekulovat o jejím možném nástupci, kterého do pátku 28. 

října vybere Konzervativní strana. Největší šance se dávají Rishimu Sunakovi a bývalému premiérovi Borisi Johnsonovi. Méně 

favorizovanou kandidátkou je podle tisku Penny Mordauntová. 

Konzervativně orientované bulvární listy The Sun a Daily Mail například uvádí své texty o volbě nového premiéra titulky „Rishi 

versus Johnson“. Podle konzervativního The Daily Telegraph Johnson už k volbě sbírá podporu poslanců a v sobotu v 10:30 

SELČ se vrátí do Londýna z Karibiku, kde je na dovolené. 

Jako o „reálné možnosti“ píše o návratu Johnsona i liberální a labouristy podporující The Guardian nebo Daily Mirror, který 

očekává, že Johnson udělá „senzační pokus“ o návrat do Downing Street. 

Trussová na titulní stránce The Daily Telegraph. „Mohu zachránit stranu před volebním debaklem,“ hlásá titulek citující Borise 

Johnsona. (21. října 2022) 

Média se neshodují v tom, zda by Johnson požadované hranice 100 hlasů dosáhl. Konzervativec a podporovatel Johnsona Tim 

Montgomerie například v pátek řekl BBC, že „podle jeho informací by mohl získat až 140“, jelikož mnoho poslanců si původně 

jeho rezignaci vůbec nepřálo. 

Johnsonovi naopak příliš nevěří sázkové kanceláře. Ke čtvrtečním 16:00 SELČ přisuzovaly nejvyšší šanci Sunakovi (50 procent), 

Mordauntové (31 procent) a Johnsonovi (18 procent). 

O odstoupení Trussové a jejím pobytu v čísle deset Downing Street pak britští komentátoři napříč spektrem hovoří jako o 

špatném katastrofickém snu, na který „historie zapomene“ (Financial Times), a který Británii přivodily jakési „magické houby“ 

(The Daily Telegraph). V podobném duchu jako opoziční lídr Keir Starmer vyzývá komentátorka Guardianu Polly Toynbeeová k 

odchodu konzervativců od kormidla. 

„Trussová je pryč. Ideologičtí skřeti, které si přivedla, i další členové jejího bratrstva se proti ní obrátili. Další dva roky téhle 

toryovské katastrofy jsou nemyslitelné,“ napsala Toynbeeová. 

„Premiérka Liz po katastrofě končí“, píše list The Sun. I toto britské médium připouští možný návrat Borise Johnsona. (21. října 

2022) 

Souboj o post nového lídra Konzervativní strany, a tím i budoucího premiéra, se rozhořel hned v pátek. Nejvíce se zatím daří 

bývalému ministrovi financí Rishimu Sunakovi, kterému podle stanice BBC vyjádřilo podporu 43 zákonodárců, zastánci se ale 

šikují i za expremiérem Borisem Johnsonem a za Penny Mordauntovou. 

Podle propočtů BBC zatím veřejně slíbilo podporu Johnsonovi 19 poslanců jeho strany, a to včetně ministra hospodářství a 

energetiky Jacoba Reese-Mogga, který svého favorita na Twitteru jmenoval jako první z členů kabinetu. 
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Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, má podle BBC 

zatím 15 podporovatelů. Situace se ale bude měnit z hodiny na hodinu a je možné, že kandidaturu ohlásí i další zájemci o 

premiérský post. 

Očekává se, že by to mohli udělat například ministr obrany Ben Wallace, bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo 

ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. 

Bulvární deník Daily Star připomíná nedávné sázení britských vtipálků o to, zda vydrží déle jejich premiérka, nebo salát. (21. 

října 2022) 

Mírně odlišné počty podporovatelů na Twitteru uvedl politický reportér deníku The Times Steven Swinford – podle něho zatím 

stojí za Sunakem 44 poslanců, za Johnsonem 25 a za Mordauntovou 15. 

Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce, ve čtvrtek oznámil, jakým postupem se volba 

nového lídra konzervativců bude řídit. Oproti letní volbě vůdkyně strany a premiérky, která trvala bezmála dva měsíce, bude 

současný proces výrazně kratší. Konzervativci vyberou premiéra již za týden. 

Pro nominaci do klání je třeba získat minimálně 100 podpisů konzervativních zákonodárců, kterých je celkem 356. Když 

podporu stovky poslanců získá jen jeden kandidát, stane se lídrem strany ihned. Pokud takovou podporu získají tři kandidáti, 

bude z dalšího klání vyřazen ten, kdo bude mít nejméně hlasů. Mezi zbývajícími dvěma pak bude rozhodovat 170 000 členů 

Konzervativní strany v internetovém hlasování. 

X X X 

Doživotní renta po šesti týdnech v úřadu? Vzdejte se jí, žádají Trussovou 

Britská premiérka Liz Trussová strávila v úřadu pouhých šest týdnů, podle zákona má ale přesto nárok na doživotní finanční 

příspěvky ve výši až 115 000 liber ročně (3,2 milionu korun), které přísluší všem bývalým ministerským předsedům. Zástupci 

opozice i odborů ji vyzvaly, aby se vzhledem ke svému krátkému působení v čele vlády nároku na velkorysou finanční 

podporu vzdala. 

„Měla by to odmítnout. To by byla správná věc. Strávila v úřadu 44 dní a vlastně na to nemá nárok,“ řekl stanici ITV šéf 

opozičních labouristů Keir Starmer. K témuž vyzval premiérku i šéf Liberálních demokratů Ed Davey. Trussová se premiérské 

funkce ujala 6. září. Ve čtvrtek oznámila, že se funkce vzdá. 

Šéf odborů státních zaměstnanců PCS Mark Serwotka tvrdí, že Trussová by se měla příspěvku vzdát i vzhledem k aktuální 

ekonomické situaci země. „Ve chvíli, kdy jeden z pěti státních zaměstnanců využívá potravinové banky a 35 procent jich 

vynechává jídlo, protože na něj nemá peníze, je groteskní, aby Liz Trussová odešla s bonusem 115 000 liber,“ řekl. 

Finanční příspěvek pro bývalé premiéry známý pod zkratkou PDCA (public duty costs allowance, příspěvek na náklady veřejné 

služby) byl v Británii zaveden po rezignaci Margaret Thatcherové. Má sloužit na pokrytí nákladů na kancelář a personál pro 

někdejší ministerské předsedy, kteří mají v politickém životě země i po odchodu z funkce zvláštní postavení. 

Podle deníku The Guardian si v letech 2020 až 2021 John Major a Tony Blair vyžádali tento příspěvek v maximální výši, Gordon 

Brown a David Cameron si nechali proplatit téměř celou částku, Theresa Mayová si vyžádala 58 000 liber. 

X X X 

Celá slovenská politika se přesouvá do extrému. S kandidáty fašistů už spolupracuje vláda i opozice 

Slovensko se topí ve zdánlivě nekonečné politické krizi, kterou svou konfrontační náturou do značné míry rozpoutal expremiér 

Igor Matovič. Parlament je zablokovaný, vláda přišla o většinu, je ohrožen státní rozpočet a mluví se o předčasných volbách. 

To vše posiluje extrémisty, část poslanců zvolených na kandidátce neofašistické ĽSNS spolupracuje s vládou, část se stala 

spojenci Smeru Roberta Fica, který už vyhlíží další comeback. 

A hlasy středopravicových voličů se rozhodl spojit dvojnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda, který také uvažuje o návratu do 

politiky. 

Měla to být vláda se silným mandátem celkem 93 ze 150 poslanců, která si dala za cíl obnovit důvěru Slováků v právní stát, 

rozhýbat protikorupční očistné procesy a otočit kormidlem doprava. Kabinet Igora Matoviče (OĽaNO) nastoupil v dubnu 2020 

poté, co Slovensko dvanáct z předchozích čtrnácti let ovládal šéf strany Smer-SD Robert Fico. 

MATOVIČŮV BALÍČEK 

Balíček opatření na zvýšení finanční podpory rodin s nezaopatřenými hodnotami je v hodnotě 1,2 miliardy eur každý rok. 

Změny kritizují ekonomové a samosprávy, které kvůli zákonu přijdou o peníze. 
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Už po roce ale Matovič jako premiér kvůli nepřijatelným politickým praktikám padl a vládu v prakticky totožné sestavě složil 

dosavadní ministr financí Eduard Heger (OĽaNO), se kterým si Matovič vyměnil křeslo. Ani to však neznamenalo politickou 

stabilitu. 

Netrvalo dlouho a přišla ještě větší krize, kterou vyvolal Matovičův „prorodinný balíček“. S tím nesouhlasila menší, ekonomicky 

liberální koaliční strana Sloboda a solidarita (SaS), která po vypršení ultimáta, oboustranné výměně invektiv a vykopání 

příkopů mezi Matovičem a šéfem SaS, exministrem hospodářství Richardem Sulíkem kabinet opustila a vláda se stala 

menšinovou. „Opozice v koalici odchází do opozice,“ okomentoval to lakonicky Matovič. 

I kvůli tomu tak na Slovensku únavu z Ficových vlád nahradila snad ještě větší únava z dvou a půl let s Matovičem. A právě již 

mnohými odepisovaný expremiér Fico teď vyhlíží velký comeback. 

Matovičova sebedestrukce 

Matovič je rozený opozičník. V parlamentu dlouhé roky předváděl politickou show, kdy plnil s různými transparenty roli 

hlasitého buřiče a hlavního kritika korupčních praktik Ficových vlád. Sám přiznává, že je konfliktní typ politika. 

„Když byl v opozici, tak to jeho voličům nevadilo, ale průzkumy teď ukazují, že takhle si lidé nepředstavují premiéra, někoho, 

kdo vládne. Neustále skáče z jedněch bombastických témat na jiné. Když začala pandemie, tak vyzdvihoval vědce a odborníky, 

ale pak se s nimi rozhádal, a nakonec je osočoval. Během pandemie míval dlouhé tiskovky, které někdy trvaly i sto minut a po 

nich jsme měli často víc otázek než odpovědí,“ popisuje v podcastu Vinohradská 12 slovenská novinářka Zuzana Kovačič 

Hanzelová. 

Matovič je také známý tím, že velkou většinu komunikace obstarává osobně na svém facebooku. „Zničil představu o tom, jak 

se mají spravovat věci veřejné, stát řídil přes facebookový profil, s nikým to nekonzultoval. Z ministerstva financí kvůli němu 

odchází kvalifikovaní lidé, protože jejich expertizu neoceňuje ani nevyžaduje,“ popsal pro Český rozhlas Plus sociolog Michal 

Vašečka. 

Expremiérova nestálost a roztěkanost se projevila i ve schvalování zmíněného balíčku: „Ještě před rokem v parlamentu 

vykřikoval po poslancích Kotlebovy ĽSNS, že jsou to ‚fašistická h**na‘. A když teď s částí těchto poslanců schválil své plány, tak 

už to nejsou fašisti, ale vytvořil s nimi podle svých slov ‚prorodinnou koalici‘,“ popisuje Kovačič Hanzelová. 

Matovič balíček totiž prosadil přes veto prezidentky Zuzany Čaputové i díky hlasům opozičních poslanců zvolených na 

kandidátce neofašistické partaje ĽSNS Mariána Kotleby. 

Podle bývalého koaličního partnera Sulíka není Matovič schopen plánovat prakticky nic. „Ani vlastní myšlenky den dopředu. Je 

schopný jen bagrem prosadit to, co si den předtím usmyslel,“ říká o něm po dvou letech zkušeností ze společné vlády. 

Matovičovi ve vztazích s ostatními politiky nijak nepomáhá jeho vznětlivá povaha a vztahovačnost. Sulíka v prosinci 2020 

označil za „idiota“. 

Když se jej nyní opozice v parlamentu snažila odvolat z ministerského postu, do poslední chvíle nebylo jasné, zda se 

potřebných 76 hlasů podaří nalézt, i pro řadu vládních zákonodárců by mohl být totiž Matovičův úplný odchod z vlády 

vítanou úlevou. 

Šéf resortu financí odvolávání přežil, během obhajovací řeči před hlasováním ale stihl kdekoho hrubě pozurážet. O 

slovenských novinářích prohlásil, že si je lze najmout za 500 eur nebo že i „Hitler měl přesně takové novináře, kteří 

manipulovali s veřejným míněním“. Za ty nejhorší výroky se následně omluvil. 

To vše nakonec vedlo k totálnímu propadu v žebříčcích popularity. Zatímco před dvěma a půl lety měl podle agentury AKO 

důvěru 65 % Slováků, nyní podle Focusu pouhých 8 %. 

„Za dva roky a něco se Matovič dostal s důvěryhodností tak nízko, že je na úrovni Mariána Kotleby. Takovou neoblíbenost 

neměl ani Robert Fico po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové,“ přibližuje Kovačič Hanzelová. 

Vlídná slova pro něj nenachází ani expremiérka Iveta Radičová: „Znám ho dvanáct let. Pan Matovič je politik emocí, vulgarismů 

a zpochybňování všeho a všech. Jeho politika je založena na konfliktu a rozbíjení společnosti,“ řekla pro iROZHLAS.cz. 

Jeho zatím poslední přešlap je víkendový facebookový příspěvek, kdy měl v reakci na tragickou střelbu před bratislavským gay 

barem potřebu podle mnohých necitlivě zdůraznit, že je heterosexuální orientace. 

Fico s krajní pravicí 

Zatímco Matovič se v průzkumech propadl na dno, jiný expremiér Robert Fico pomalu stoupá. A to v situaci, kdy byl letos 

policií obviněn ze zosnování organizované zločinecké skupiny. Současná vláda totiž přes veškeré vnitřní problémy a další pnutí 

rozvázala ruce vyšetřovatelům. 
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„Jsem obviněn ze založení a zosnování zločinecké skupiny. Rozumíte? Z čeho mě ti blázni obvinili? Jen, aby se mě zbavili. Tak 

se mě ale nezbaví. Budou mě tu mít dalších 15 let, minimálně,“ hřímal Fico po sdělení obvinění. 

Podle původních plánů už přitom v současné době vůbec v parlamentu sedět neměl. Ideálně měl sloužit už druhý 

prezidentský mandát. V roce 2014 se totiž pokusil z pozice premiéra přesunout do Prezidentského paláce, voliči však tehdy 

favoritovi vystavili stopku a prezidentem zvolili Andreje Kisku. 

Když následně v roce 2018 kvůli masivním protestům po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové post premiéra přenechal 

Peteru Pellegrinimu, jeho druhou únikovou strategií bylo nechat se jmenovat ústavním soudcem. Ani to mu ale nevyšlo, a tak 

nyní plní roli jednoho z opozičních lídrů, který se však posouvá čím dál tím blíž extrémním pozicím. A s ním i celá jeho partaj. 

Příkladem této radikalizace bylo skandální prvomájové setkání představitelů Smeru s občany v Nitře, na kterém místopředseda 

strany a poslanec Ľuboš Blaha povzbuzoval shromážděný dav k vulgárnímu urážení prezidentky Zuzany Čaputové. Na jeho 

pokřik „americká“ se z davu opakovaně ozvalo „k**va“. Fico se při skandování davu mezitím na pódiu usmíval. 

V září pak do Bratislavy svolal protivládní demonstraci, kde představitelé Smeru požadovali konec vlády „šašků“ a „zrádců“ a 

kabinetu vyčítali, že Slováky „ožebračují podporou Ukrajiny“. Kromě Smeru se shromáždění zúčastnila i krajně pravicová strana 

Republika odštěpená od Kotlebovy ĽSNS nebo silně nacionalistická a proruská Slovenská národní strana (SNS). Ostatní 

opoziční strany účast odmítly. 

„SMER JE MINULOST“ 

Stranou s dlouhodobě nejvyššími preferencemi je Hlas. Ten přitom vznikl teprve před dvěma lety, když se od Smeru oddělila 

skupinka poslanců vedená expremiérem Pellegrinim. K Ficovi, který ho do politiky přivedl, od té doby Pellegrini chová 

ambivalentní vztah. Na lecčems obě strany spolupracují, zároveň se však Hlas v řadě věcí (např. postojem k Ukrajině) snaží 

odlišit a nabízí alternativu vůči stále extrémnějšímu Ficovi. Na nedávném sněmu Pellegrini prohlásil: „Smer zůstal v minulosti, 

Hlas je budoucnost.“ 

Ačkoliv za Ficovy vlády Slovensko například přijalo euro, v posledních letech je zárukou rozdmýchávání antizápadních a 

antiliberálních nálad a proruského sentimentu. „Za zdražování je do velké míry odpovědná současná vláda a prezidentka, 

protože Slovensko zatáhli do války, se kterou nemáme nic společného,“ řekl svým stoupencům. 

Podle politologa Juraje Marušiaka byla společná demonstrace Smeru se stranami na krajní pravici politického spektra 

potvrzením celkové změny identity Smeru. „Oficiálně potvrdili své partnerství se stranou, jejíž představitele v minulosti 

označovali za neonacisty. Zejména pro Republiku je to úspěch a definitivní legitimizace jako strany, se kterou lze 

spolupracovat,“ vysvětluje. 

A sociolog Vašečka dodává: „Fico se posunul do extrému a jakákoliv spolupráce s ním ze strany standardních politiků je dnes 

vyloučená.“ 

Fašisté: rozpad i podíl na moci 

Slovensko by mělo být bílé, základ slovenské státnosti lze hledat ve fašistickém Slovenském štátě Jozefa Tisa, je třeba se 

vzepřít „bruselskému diktátu“ a skutečnou hrozbou jsou homosexuálové, nikoliv Putinovo Rusko. 

Tak lze ve zkratce popsat názorovou paletu poslanců zvolených na kandidátce Kotlebovy ĽSNS. Po volbách 2020 jich bylo 17, 

záhy se ale rozpadli. V klubu ĽSNS jich zůstává jen sedm, dalších pět je členy odštěpené Republiky, jeden přestoupil do 

konzervativně populistické vládní partaje Sme rodina a tři (Tomáš Taraba, Šteffan Kuffa a Filip Kuffa) působí jako nezařazení. 

Ještě v lednu 2020 přitom měla ĽSNS preference kolem 13 %, dnes jsou naopak hluboko pod pětiprocentní hranicí a Kotleba 

je pravomocně odsouzen k podmínečnému trestu za podporu a propagaci extremismu, kvůli čemuž přišel o poslanecký 

mandát a politickou relevanci. 

Jenže paradoxně právě nyní získávají poslanci, kteří byli zvoleni za jeho stranu, bezprecedentní podíl na moci. Partička z 

Republiky na různých manifestacích spolupracuje s Ficem, který je pomáhá legitimizovat a včlenit do slovenského politického 

mainstreamu. 

V létě dokonce otevřeně spolupracovali při sbírání hlasů pro referendum o předčasných volbách a své spojenectví 

prezentovali na sociálních sítích. 

Předsedovi Milanu Uhríkovi se tak podařilo naplnit vizi, se kterou před necelými dvěma lety Republiku zakládal. Nechtěl být 

navždy izolovaný v opozici a chce se dostat do vlády. 
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V rámci jakéhosi normalizačního procesu tak zástupci Republiky změnili své dříve striktně odmítavé postoje k oslavám 

Slovenského národního povstání. Jejich dřívější šéf Kotleba v ĽSNS toto výročí neslaví a označuje ho za „bolševický puč“, 

zatímco Republika jej letos slavila ve velkém. 

Na druhé straně jiná odštěpená skupinka poslanců – tzv. „tarabovci“ – naopak v parlamentu pomáhá současné vládě. 

Předseda parlamentu a šéf hnutí Sme rodina Boris Kollár o těchto poslancích dokonce prohlásil: „To nejsou fašisti, jen tvrdí 

křesťané.“ 

Po definitivním odchodu SaS z vlády se totiž z „tarabovců“ stal jazýček na vahách, který svými hlasy vládě pomáhá prosazovat 

zákony. Když v minulém týdnu v parlamentu neprošel návrh na odvolání Matoviče z pozice ministra, právě Taraba a otec a syn 

Kuffové mu pomohli svou neúčastí k přežití ve funkci, k jeho odvolání totiž chyběly tři hlasy. Výměnou za to záhy prošly 

prvním čtením tři jejich návrhy. 

Tito tři poslanci tak pomáhají zajišťovat Hegerově menšinové vládě fungování. Počátek spolupráce lze vysledovat při 

hlasování o „prorodinném balíčku“. 

Premiér Heger ale odmítá, že by šlo o domluvenou spolupráci. „Nevládneme s nimi, nemáme parlamentní většinu. Nemyslím 

si ale, že jsou to fašisti. Ale jejich politika je se mnou nekompatibilní,“ řekl Denníku N. 

„Že se vláda i opozice uchází o přízeň extrému, bohužel značí, že se celé politické spektrum posouvá do extremistické polohy. 

To je asi to nejnebezpečnější, čeho jsme teď na Slovensku svědky. Spolu s voláním po vládě pevné ruky a autokracii jsou to 

jasné signály a znaky, že náš demokratický systém neklape,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz expremiérka Radičová. 

Co dál? Předčasné volby 

V zablokovaném parlamentu nyní vládní koalice získává podporu pro část vládních zákonů stále ještě od SaS a částečně od 

trojice tarabovců. 

PARLAMENTNÍ MATEMATIKA 

Vláda Eduarda Hegera se v současnosti může spolehnout na 73 hlasů. OĽaNO zbylo 47 poslanců, Sme rodina disponuje 20 a 

Za ľudí jen 3. Podporu kabinetu vyjádřili i 3 nezařazení poslanci zvolení za OĽaNO. 

V opozici nyní sedí 27 poslanců Smeru, 21 SaS, Hlas má 11, kotlebovcům zbylo 7, Republika má 5 a zbývají 3 „tarabovci“ a 

Tomáš Valášek (Progresivne Slovensko), Miroslav Kollár (Spolu) a Slavěna Vorobelová (ex ĽSNS). 

Jako logické řešení současné situace se nabízejí předčasné volby. Ty však na Slovensku není vůbec snadné vyvolat. „Pokud by 

k nim mělo dojít, tak by to bylo v horizontu dlouhých měsíců. Jde o složitý proces,“ vysvětlil politolog Mesežnikov. Reálným 

termínem předčasných voleb by tak na Slovensku mohlo být až jaro 2023 – rok před řádným termínem. 

Je třeba schválit změnu ústavy, která by umožnila zkrácení volebního období. To lze i referendem – jak se o to ostatně snaží 

opozice v čele se Smerem – i v tomto případě by se však musela nejprve změnit ústava. 

„Jediné řešení, které dnes Slovensku pomůže, jsou rychlé předčasné parlamentní volby,“ uvedl Fico v souvislosti s odevzdáním 

406 tisíc podpisů pod referendum. Právě on volby existenčně potřebuje, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování jeho kauz. 

Pro předčasné volby je přitom už nyní v parlamentu většina potřebná ke změně ústavy. Dlouhodobě opoziční Smer a Hlas, 

nově opoziční SaS i vládní Sme rodina nebo „tarabovci“ mají dohromady s několika nezařazenými poslanci většinu až 94 hlasů. 

„Předčasné volby přichází v situaci, kdy nastane patová situace. A momentálně celkem patově působí. Vše bude jasnější, jestli 

projde zákon roku – státní rozpočet. Při jeho nepřijetí má před sebou vláda Eduarda Hegera v horizontu měsíců hlasování o 

vlastní důvěře,“ vysvětluje Radičová. Podle posledních průzkumů si předčasné volby navíc přeje už i většina Slováků. 

X X X 

Dzurindův návrat nenávrat 

„Chcete se vrátit do politiky?“ 

„Ne. Ale přemýšlím o tom.“ 

Tak v rozhovoru pro deník SME před několika týdny oznámil slovenský expremiér z let 1998–2006 Mikuláš Dzurinda svůj 

comeback. Jeho hlavním cílem je zabránit tomu, aby propadly hlasy proevropských demokratických středopravicových stran, a 

zabránit návratu Smeru k moci za pomoci extremistů. 
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„Slovensko míří špatným směrem, opět potřebuje zásadní reformy. A jelikož je situace mezi SaS a OĽaNO šílená a špatná, je 

evidentní, že je potřeba nový projekt. Ne nutně strana, nazval jsem to projekt, který by zabránil šířící se skepsi, aby prozápadní 

voliči nerezignovali,“ popsal Dzurinda. 

Něco podobného se mu už v minulosti podařilo. Před volbami 1998 sjednotil do Slovenské demokratické koalice (SDK) pět 

opozičních stran od křesťanských demokratů přes zelené až po sociální demokracii, povedlo se mu vyhrát volby, zbavit 

Slovensko Vladimíra Mečiara a ze subjektu, který posléze nesl zkratky SDKÚ a SDKÚ-DS, udělal na dlouhá léta hegemona 

pravého středu slovenské stranické politiky. 

A kdo s Dzurindou už jednal a jaké politické subjekty nebo osobnosti by mohly být součástí jeho projektu? Podle informací 

slovenských médií oslovil jak některé členy současné vládní koalice, tak především ty, kteří se v minulých volbách do 

parlamentu nedostali. 

Ze stran by například podle informací Aktuality.sk měla být jádrem projektu bývalá Dzurindova strana KDH 

(Kresťanskodemokraticke hnutie) a exKiskova Za ľudí, dále Dobrá voľba nebo strana Spolu. 

„Už nechceme dovolit hazard s propadnutím hlasů,“ potvrdil kontakt šéf KDH Milan Majerský. „Je to správné směřování – aby 

se středopravé síly integrovaly,“ dodal šéf Dobré voľby Tomáš Drucker. 

Dzurinda může mířit i na bývalou europoslankyni z SaS Lucii Ďuriš Nicholsonovou nebo exministra zahraničí Ivana Korčoka (za 

SaS). 

Expremiérovu současnou popularitu v září měřila agentura Ipsos. Podle jejich výsledků mu důvěřuje jen zhruba 18 % Slováků, 

což je například o deset procent méně než v případě Fica. U stran, které by se mohl snažit sjednocovat, si však Dzurinda 

zachovává vysokou oblibu. 

„Zatím nemám moc představu, co se za jeho projektem skrývá. Co zatím zveřejnil, je pro mě neurčité a nejasné. Pan Dzurinda 

udělal pro Slovensko mnoho dobrého, ale platí, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. A jeho zkušenost z toho, jak na 

Slovensku už téměř před 20 lety vládl, není ve změnách, které prožíváme, tak nápomocná,“ míní expremiérka Radičová. 

X X X 

Trumpův stratég Bannon dostal čtyři měsíce vězení, neuposlechl obsílku 

Někdejší vrchní stratég amerického exprezidenta Donalda Trumpa a prominentní představitel americké pravice Steve Bannon 

byl v pátek odsouzen ke čtyřměsíčnímu vězení za to, že odmítl spolupracovat se zákonodárci při vyšetřování loňského útoku 

Trumpových stoupenců na sídlo Kongresu. 

Soudce rozhodl, že osmašedesátiletý Bannon může zůstat na svobodě, dokud nebude projednáno jeho odvolání. Zároveň mu 

udělil pokutu 6 500 dolarů (přes 162 tisíc korun). Bannon krátce po vynesení rozsudku před washingtonským soudem řekl, že 

se bude „důrazně odvolávat“. 

Soudní porota ve Washingtonu v červenci uznala Bannona vinným ve dvou bodech pohrdání Kongresem za nepředložení 

dokumentů a neposkytnutí svědectví. Za každý z těchto bodů hrozil trest odnětí svobody v délce minimálně jednoho měsíce a 

maximálně jednoho roku a pokuta až do výše 100 tisíc dolarů (téměř 2,5 milionu korun), píše agentura Reuters. 

Výbor Sněmovny reprezentantů vyšetřující nepokoje z loňského 6. ledna a události, které k nim vedly, si vyžádal Bannonovu 

výpověď v souvislosti s jeho zapojením do Trumpových snah zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020, ve kterých 

zvítězil demokrat Joe Biden. Bannon podle prokurátorů výboru neposkytl žádné dokumenty ani svědectví. 

Soudce Carl Nichols před vynesením rozsudku řekl, že podle zákona se pohrdání Kongresem pojí s minimálním trestem 

jednoho měsíce za mřížemi. Bannonovi právníci namítali, že mu soudce mohl dát podmínku. Prokurátoři žádali, aby byl 

Bannon poslán do vězení na šest měsíců. 

Prokurátoři uvedli, že si Bannon zaslouží delší trest, protože jednal se zlým úmyslem a veřejně znevažoval výbor, který se snaží 

události z 6. ledna vyšetřit a zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala. 

Obhajoba naopak tvrdila, že Bannon nejednal se zlým úmyslem, ale snažil se vyhnout střetu s výsadou výkonné moci, kterou 

Trump vznesl, když Bannon loni obdržel od výboru první předvolání. Někdejší poradce bývalého prezidenta uvedl, že chce, 

aby byli při výpovědi přítomni Trumpovi právníci, ale výbor to nepovolil. 

Bannon se na právo amerických prezidentů utajovat vládní komunikace odvolával přesto, že na pozici hlavního stratéga Bílého 

domu skončil už v roce 2017 a od té doby ve vládě nepůsobil. 
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Podle vyšetřovacího výboru nicméně Bannon den před útokem na Kapitol s Trumpem hovořil nejméně dvakrát a zúčastnil se 

jednání ve washingtonském hotelu. Ve svém podcastu den před útokem na Kapitol rovněž prohlásil, že nazítří „vypukne 

peklo“. 

V reakci na nynější verdikt kromě slov o odvolání Bannon také prohlásil, že 8. listopadu bude vynesen rozsudek nad 

„Bidenovým nelegitimním režimem“. V USA se 8. listopadu konají volby, v nichž Američané rozhodnou o složení celé 

Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také guvernérech ve 36 státech a třech teritoriích. 

Pátečním rozsudkem Bannonovy problémy se zákonem nekončí. V září byl ve státě New York obžalován z finančních deliktů a 

spiknutí. Prokuratura jej viní z toho, že podvedl dárce, kteří přispěli do sbírky na stavbu Trumpem slibované zdi na americko-

mexické hranici. Bannon vinu odmítl, v případě odsouzení mu hrozí až 15 let ve vězení. 

X X X 

Web Kverulant označil náměstka ministra spravedlnosti za zkorumpovaného a přiřkl mu luxusní resort na Tenerife. Lže, tvrdí 

resort 

Web Kverulant před dvěma dny vydal text s titulkem „Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový 

komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho pořídil za úplatky, a píše Španělské policii“. Text budí 

zdání, že náměstek ministra získal svůj majetek díky úplatkům. To ale vyvrací ministerstvo spravedlnosti, které tvrdí, že 

náměstkovi Daňhelovi žádný luxusní resort nepatří. Resort v razantní reakci doplňuje, že Kverulantem popisované angažmá 

Radomíra Daňhela ve firmách souvisí s jeho prací konkursního, insolvenčního správce či likvidátora. 

„Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si ´našetřil´ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant je 

přesvědčen, že si na něj ´vydělal´ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice 

braním úplatků. Proto píše španělské zpravodajské jednotce bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů 

bude muset tamním orgánům prokázat, že si na hotelový komplex našetřil legálně,“ stojí na webu spolku Kverulant, který se 

označuje za watchdoga – hlídacího psa. Jeho zakladatelem je bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby Vojtěch 

Razima. 

Radomír Daňhel působil dříve delší dobu ve strukturách ministerstva obrany. Razimův web Kverulant na Daňhela útočí 

především kvůli jeho někdejšímu angažmá. 

„V armádě a na ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do 

státní správy se opět vrátil v roce 2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v 

roce 2013 ho Blažek ´uklidil´ do státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak 

ředitelem pro obchod a logistiku a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 

stal opět ekonomickým náměstkem ministra spravedlnosti Blažka. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven 

relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým 

způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník 

nashromáždil velký majetek, to není. To však není Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky 

nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a 

nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Komplex nedávno prošel 

nákladnou rekonstrukcí,“ tvrdí dále web. 

Kverulant pokračuje s tvrzením, že počátkem roku 2022 požádal ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech 

majetkových přiznání Radomíra Daňhela. Ministerstvo mu podle jeho slov vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu prý 

pouze Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 2022. 

„Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z 

Daňhelova přiznání vyčíst nedá,“ tvrdí Kverulant. 

Server dále napsal, že podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 

neziskových organizacích. 

„Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 712 749 373 

Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 80 veřejných 

zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor,“ napsal dále web. 

Fake news a nepravdy z dílny Kverulanta 

Proti textu webu Kverulant se tvrdě ohradilo ministerstvo spravedlnosti. 
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„Ve zveřejněném článku časopisu Kverulant, který se týká náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, se objevilo 

několik zjevných nepravd,“ tvrdí resort. 

„V článku jsou uvedeny osoby jménem Radomír Daňhel. Informace, které jsou zde uvedeny, se však týkají i Radomíra Daňhela 

z Českého Těšína, nikoliv náměstka ministra spravedlnosti,“ stojí v reakci ministerstva. 

„Již v květnu jsme se ohrazovali proti jinému nepravdivému tvrzení Kverulant, se kterým nyní opět operují a vedou kampaň 

proti náměstku ministra spravedlnosti, který nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech,“ tvrdí dále resort 

spravedlnosti. 

Oznámení do centrálního registru oznámení podal oproti tvrzení Kverulanta náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel 

kompletní, úplné a včas, doplňuje reakce ministerstva na text v Kverulantovi. 

„Informace uváděné v článku se týkají také jeho činnosti jako konkursního, insolvenčního správce či likvidátora a většina 

subjektů zde uváděných nemají s ním žádnou jinou souvislost a s přihlédnutím k tomu, že obsahují také nepodnikatelské 

subjekty jako obecně prospěšné společnosti jsou zavádějící,“ uzavírá ministerstvo reakci na text Kverulanta. 

Kverulant ve svém textu také tvrdí, že Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. 

Podle katastru nemovitostí ale vlastní Radomír Daňhel podíly na pěti nemovitostech na Moravě. Spolu s manželkou Zuzanou 

spoluvlastní byt v Čeladné. Manželka pak vlastní ještě nemovitost v Sibřině u Prahy. 

„K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o čtvrtinový podíl na dvou bytových 

domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše pořízené řadu let před příchodem do 

LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a apartmán o dvou místnostech v Los 

Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka vlastní rodinný dům ve středních 

Čechách a tím mohu výčet uzavřít,“ sdělil Ekonomickému deníku Radomír Daňhel. 

Ctíme právní řád, tvrdí Kverulant 

Co je vlastně web a spolek Kverulant, který o sobě říká, že ctí právní řád a pochybné postupy se mu příčí, zač? Tvrdí o sobě, 

že je hlídacím psem. 

„Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech 

zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, 

žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům. Obtěžuje orgány státní i místní 

správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z 

latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo 

není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu,“ tvrdí 

o sobě Kverulant. 

Lobbista z BIS 

Za spolkem stojí bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby a později protikorupční policie Vojtěch Razima. Tomu se 

před necelými dvěma roky podrobně věnoval server INFO.CZ. 

„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´? začal text server INFO.cz 

Vojtěch Razima vystupuje jako bojovník proti finančním tunelům a korupci od roku 2009. Svoji činnost prezentuje skrze 

neziskovou všeobecně prospěšnou organizaci Kverulant. Upozornil na sebe například, 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. 
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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 v minulosti čelil trestnímu stíhání a byl i odsouzen. 

„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,“ napsal o Razimovi loni v květnu server INFO.cz. 

Podle obhájce měl ale Razima oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta nebezpečná. Pyrotechnickou prohlídku vraků totiž 

dva dny před Razimovým telefonátem provedla policie, protože i jí přišly dodávky jako podezřelé. 

Razima proto podal proti svému odsouzení dovolání k Nejvyššímu soudu. Tam se jej v září 2021 zastalo Nejvyšší státní 

zastupitelství. Razima podle něj během telefonátu policii sděloval jen pravdivé informace. Následně byl Nejvyšším soudem v 

lednu 2022 pravomocně osvobozen. 

Ale zpět k Razimově angažmá v Kverulantovi. Zajímavé podle serveru INFO.cz je, že Razima, který z korupce osočil celou řadu 

lidí, počínaje vedením radnice Prahy 15, přes ministra vnitra Jana Hamáčka, kardinála Dominika Duku až po skupinu senátorů, 

sám podle fotografií, které nedávno přišly do redakce INFO.CZ, udržoval vazby s lobbistou a manažerem reklamní firmy. 

Schůzka Vojtěcha Razimy s Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem firmy JCDecaux. Foto: INFO.cz 

„Podle těchto fotografiích se Razima stýká například s odsouzeným manažerem Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem 

firmy JCDecaux. Tenzera a Razimu přitom spojuje problematika billboardů, proti kterým Razima dlouhodobě údajně bojuje. 

Tenzer naopak zastupuje firmu, která venkovní reklamu provozuje. Není tak zcela od věci úvaha, že na základě jejich vztahů by 

Razima mohl od Tenzera a společnosti JCDecaux získávat informace a materiály proti konkurenčním firmám. To, že se jejich 

neoficiální schůzka v podzemních prostorách pražské restaurace mohla týkat problematiky venkovní reklamy, přitom 

naznačuje i přítomnost Štěpána Fialy, provozovatele webu nechcemebillboardy.cz,“ napsalo dále INFO.cz. 

INFO.cz vloni v květnu připomnělo, že Tomáš Tenzer stál před soudem v korupční kauze kvůli zmanipulované zakázce na 

venkovní reklamu v Praze. Právě jeho policie zachytila v odposleších, jak se po telefonu domlouvá s Michalem Valentou, 

bývalým místostarostou Prahy 1 na tom, jakou nabídku má společnost JCDecaux podat ve veřejné soutěži na reklamu, kterou 

právě Praha 1 pořádala. Valenta si následně vyfakturoval společnosti částku 200 tisíc korun. Podle policie a státního žalobce se 

jednalo o odměnu za poskytnutí těchto informací. Mimo jiné jde o stejného manažera, který se stýkal s bývalou šéfkou 

pražských Pirátů Michaelou Krausovou, která následně na svůj post musela rezignovat. Jan Hrbáček, Ekonomický deník, 

ceskajustice.cz 

X X X 

Zemřel známý rozhlasový a televizní scenárista. Připravoval silvestrovské programy 

Po krátké nemoci v pátek po poledni zemřel televizní a rozhlasový scenárista a dramatik Gustav Oplustil. Bylo mu 96 let. O 

jeho skonu informovala jeho dcera Ludmila Olbertová. 

Oplustil byl nestorem tuzemské televizní zábavy. Připravoval například pořady V Praze bejvávalo blaze, Pražský písničkář, Po 

stopách smíchu, Kabaret U dobré pohody nebo silvestrovské programy. Jako dramaturg spolupracoval mimo jiné s režisérem 

Zdeňkem Podskalským. V roce 2002 byl uveden do pomyslné televizní Dvorany slávy TýTý. 

Rodák z Hranic na Moravě se ochotnicky zabýval divadlem. Působil v zájezdové skupině Divadla československé armády na 

Vinohradech, později dostal nabídku z televize, kde se vypracoval na šéfdramaturga v redakci zábavy. S Podskalským vytvořil 

televizní veselohry Blázinec v prvním poschodí, Námluvy komtesy Gladioly či Sedm žen Alfonse Karáska. Oplustil je podepsán i 

pod filmy Kam slunce nechodí či Velká sázka o malé pivo. 

Scenárista je také autorem vzpomínkové knihy Za humorem cestou necestou. Podle Olbertové Oplustil zemřel v pátek krátce 

po poledni v nemocnici, kde byl několik dní. Skonal ve spánku. 

X X X 

Dluhy z hazardu zaplatila obecními miliony. Účetní vyluxovala konto filmových Hoštic 

Vesnici Hoštice u Volyně proslavily tři filmy Zdeňka Trošky Slunce, seno. Ve filmech si zahrálo hned několik tamních rodáků. 

Mezi nimi i Markéta N., která se před dvěma lety neubránila pokušení s hazardem a zpronevěřila milióny. Teď míří k soudu. 
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Markéta N. z Hoštic u Volyně deset let spravovala obecní účty obcí Hoštice a Hrádek. Vesnickou idylku narušila v červnu 2020, 

kdy obcím měla zpronevěřit milióny. „Šok to byl pro všechny dost značný. Protože vlastně v tu chvíli obecní pokladna byla 

prázdná,“ uvedl pro CNN Prima NEWS její kamarád z dětství. 

Oblíbená obyvatelka filmové obce prý propadla hazardu a prohrála téměř čtyři milióny. Z hoštické kasy přes internetové 

bankovnictví měla vybrat postupně téměř dva a půl miliónu korun. „Byly jsme ze dne na den bez prostředků, nicméně celou 

situaci se nám podařilo ustát,“ popsal starosta Hoštic Miroslav Tománek. 

„Momentálně jsme ve čtvrtek podali u okresního soudu v Klatovech obžalobu pro trestní čin zpronevěry, které se dopustila ke 

škodě dvou obcí,“ vysvětlila klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. 

Podle informací CNN Prima NEWS Markéta N. v Hošticích od incidentu nežije. O jejím údajném problému s hazardními hrami 

neměl nikdo potuchy. „Ne, to tady nevěděl nikdo vlastně víceméně až do toho průšvihu,“ doplnil její kamarád. Obžalované 

účetní hrozí osm let vězení. 

X X X 

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo advokátce Babákové za nezákonné stíhání 

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo advokátce Karolíně Babákové. Ta byla stíhána a obžalována v kauze přezývané – 

provize 17 haléřů za jízdenku, která se týkala pražského Dopravního podniku. Ministerstvo se omluvilo za nezákonné stíhání, 

za nemajetkovou újmu, která ji nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku 

nezákonného trestního stíhání došlo v jejím osobním, profesním a společenském životě. 

„Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Karolíně Babákové advokátce advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., za 

nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro 

odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 a následně Městským soudem v Praze pod sp. 

zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik nezákonné trestní stíhání, a za nemajetkovou újmu, která ji nezákonným 

trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jejím 

osobním, profesním a společenském životě,“ lze se dočíst na webu ministerstva spravedlnosti. 

Bývalý generální ředitel Pražského dopravního podniku Martin Dvořák, vysocí manažeři Tomáš Petana, Ivo Štika, právníci Aleš 

Rozehnal, David Michal, Karolína Babáková, Marek Stubley, lobbista Ivo Rittig, jeho firemní administrátor Peter Kmeť, Pavel 

Švarc, Jan Janků, Jan Valtr, Petr Michal, Jana Šádková, Jaroslav Kubiska, matka Martina Dvořáka Marie Nováková a Ferdinand 

Überall, byli obžaloby za „tunelování“ pražského Dopravního podniku pravomocně zproštěni loni v září. Jak už informoval 

Ekonomický deník, Ústavní soud odmítl i stížnost, kterou za pražského dopravce podal advokát Petr Prchal. 

Bývalý ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák získal za nezákonné stíhání zatím odškodnění ve výši 900 tisíc korun. Martin 

Dvořák uvedl, že mu stát přiznal jen část nákladů na obhajobu. Milionové odškodné chce po státu i lobbista Ivo Rittig, v jeho 

případě ale ministerstvo zatím nerozhodlo. 

Ministerstvo spravedlnosti se dalšímu nezákonně stíhanému – Karolíně Babákové – nyní omluvilo „za nemajetkovou újmu, 

která ji nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního 

stíhání došlo v jejím osobním, profesním a společenském životě“. 

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo za nezákonné stíhání další z obžalovaných v takzvané jízdenkové kauze pražského 

Dopravního podniku Karolíně Babákové. 

„Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Ferdinandu Überallovi, nar. 24. 5. 1977, za nezákonný postup orgánů činných v 

trestním řízení,“ stojí v omluvě, která byla zveřejněna na webu resortu spravedlnosti. Resort se omluvil „za těžko odčinitelné 

následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě“. 

Ferdinand Überall byl letos na začátku roku pravomocně odsouzen za krácení daní při prodeji pozemků v pražských 

Hodkovičkách na šest let do vězení. Odpykat by si měl pět let za mřížemi. 

Další omluvu vyslovilo ministerstvo bývalému ekonomickému řediteli Dopravního podniku Ivo Štikovi. 

„Vážený pane inženýre Štiko, Ministerstvo spravedlnosti se Vám omlouvá za nezákonné trestní stíhání trvající od 16. 10. 2013 

do 1. 9. 021 vedené na podkladě nezákonného rozhodnutí o zahájení trestního stíhání vydaného Policií České republiky, 

Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 dne 16. 10. 2013 a následně 

vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 a Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 4 To 12/2020 a sp. zn. 4 

To 38/2021 (veřejně známa jako „Kauza jízdenek DP Praha“),“ stojí na webu ministerstva spravedlnosti. 

Pravomocně nevinní 
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Jak už Ekonomický deník v minulosti informoval, kauza definitivně skončila, když Ústavní soud odmítl stížnost Dopravního 

podniku hlavního města Prahy. 

Obžalovaní jsou definitivně pravomocně nevinní od loňského září, kdy pražský Vrchní soud zprostil obžaloby bývalého ředitele 

městského podniku Martina Dvořáka, lobbistu Ivo Rittiga a dalších ostatních 10 obžalovaných. Jde mimo jiné o známou kauzu 

provizí do Karibiku. 

Obžaloba tvrdila, že 17 haléřů z každé jízdenky, vyrobené pro pražský dopravní podnik, končilo přes offshorovou společnost 

právě u Rittiga a Dvořáka. Vrchní státní zastupitelství v Praze, jehož žalobce Adam Borgula kauzu léta dozoroval, bylo 

vedlejším účastníkem stížnosti. 

O ústavní stížnosti pražského dopravního podniku rozhodoval senát vedený Tomášem Lichovníkem, v němž jako soudce 

zpravodaj zasedl Jaromír Jirsa a doplnil je Vladimír Sládeček. 

Ústavní stížnost za pražského dopravce podal advokát Petr Prchal. 20. prosince tento senát stížnost odmítl, jak vyplývá z 

rozhodnutí, které má Ekonomický deník k dispozici. 

Někdejší generální ředitel pražského Dopravního podniku Martin Dvořák měl podle textu obžaloby, sepsané Adamem 

Borgulou, obejít zákon o veřejných zakázkách, když v roce 2008 přidělil zakázku na výrobu jízdenek firmě Neograph. Papírna, 

patřící bývalým důstojníkům komunistické Státní bezpečnosti, posílala 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky karibské 

společnosti Cokeville Assets. Případ otevřel Nadační fond proti korupci. 

Vedení Dopravního podniku od začátku tvrdí, že šlo o provizi za zprostředkování zakázky a vinu odmítali. Trumfem obžaloby 

měl být spolupracující obviněný Jaroslav Kubiska (mimochodem sponzor hnutí Přísaha), toho ale soud označil za 

nevěrohodného. 

Advokát: Nesoudil zákonný soudce 

Advokát Petr Prchal ve stížnosti namítl, že odvolací senát Vrchního soudu v Praze zasedal v nesprávném složení. Čímž mělo 

být porušeno právo na zákonného soudce, vycházející ze Základní listiny lidských práv a svobod. 

Právní zástupce dopravního podniku namítl, že v rozvrhu práce u odvolacího senátu 4 To jsou uvedena jména čtyř soudců, ale 

v případě kauzy městského dopravce rozhodovali jen dva soudci, pověření řízením tohoto senátu, a byli doplněni členem 

senátu 3 To. 

„Podle stěžovatele právě toto určení neodpovídá požadavku na rozhodování nezávislého a nestranného soudu. Rozvrh práce 

neobsahuje žádné pravidlo eliminující libovůli předsedy zastupujícího senátu v určení zastupujícího soudce, například 

způsobem, jak je zastupování upraveno pro civilní úsek. Stěžovatel odkázal na nález Ústavního soudu z 31. srpna 2021, který 

vyžaduje jisté kvalitativní požadavky k vyloučení ústavně nesouladné diskrece ohledně výběru rozhodujících soudců. Podle 

stěžovatele rozvrh práce nesplňoval požadavky dané citovaným nálezem, jiné obsazení senátu by mohlo vyústit v odlišné 

právní závěry s bezprostředním dopadem na jeho práva jako poškozeného v trestním řízení,“ shrnul ústavní stížnost senát 

Tomáše Lichovníka. 

„Předmětný rozvrh práce upravuje, že pro zastupování chybějících členů senátu 4 To je příslušný senát 3 To s tím, že ´v 

případě nemoci nebo jiné překážky v práci člena senátu jej zastupuje ten soudce ze senátu zastupujícího uvedeného na 

prvním místě zastoupení, kterého určí předseda tohoto senátu´,“ stojí v rozhodnutí Ústavního soudu. 

„Pokud žádný z těchto soudců zastupování vykonávat nemůže, určí zástup předseda zastupujícího senátu uvedený na druhém 

místě ze soudců tohoto senátu “. Odvolací soud rozhodoval ve veřejném zasedání konaném ve dnech 31. srpna a 1. září 2021; 

předseda senátu v úvodu veřejného zasedání vyslovil důvody nepřítomnosti členů senátu 4 To a nahrazení soudcem ze senátu 

3 To, současně je v protokolu z veřejného zasedání konstatována nepřítomnost zmocněnce stěžovatele. U veřejného zasedání 

druhého dne již zmocněnec přítomen byl, ani z ústavní stížnosti ani z napadeného usnesení však není patrné, že by stěžovatel 

(jeho zmocněnec) se složením rozhodujícího senátu vyslovil nesouhlas, případně se obrátil na vedení soudu,“ zkonstatoval 

senát Tomáše Lichovníka. 

Podle stěžovatele byla jeho základní práva porušena nesouladem rozvrhu práce s požadavky nálezu sp. zn. IV. ÚS 3011/20, 

který byl veřejně vyhlášen dne 7. září 2021, tedy týden po rozhodnutí odvolacího soudu, a tedy i po vytvoření rozvrhu práce 

platného od 1. září 2021. 

„Do budoucna lze očekávat, že rozvrhy práce budou obsahovat pravidla, zohledňující uvedený nález, nelze je však očekávat u 

rozvrhů tomuto nálezu předcházející. V projednávané Věci přitom nešlo o nečekanou změnu v obsazení soudu a vyřazení z 

rozhodování soudce bez zákonného důvodu a v rozporu s rozvrhem práce jako v judikované věci, ale o důsledek rozvrhem 

práce předpokládaných okolností (dlouhodobé pracovní neschopnosti, jiná překážka). Na projednávanou věc proto nelze 

citovaný nález ani jeho závěry aplikovat, Ústavní soud konstatuje, že v projednávaném případě splňovala pravidla 
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ustavení/zastupování soudců odvolacího soudu požadavky kladené čl. 38 odst. Listiny,“ usnesl se rovněž senát Ústavního 

soudu. 

Pro posouzení ústavní stížnosti je dle soudu rovněž podstatná skutečnost, že odvolání stěžovatele bylo zamítnuto, neboť bylo 

podáno osobou neoprávněno. Stěžovatel podal odvolání proti zprošťujícímu rozsudku Městského soudu v Praze, přičemž 

poškozenému přísluší podat odvolání výhradně do výroku o náhradě škody, o kterém bylo v projednávané věci rozhodnuto 

podle paragrafu 229 odst. 3 trestního řádu, tedy odkazem poškozených s jejich nároky na řízení ve věcech občanskoprávních. 

„Podal-li stěžovatel odvolání nad rámec svých zákonných možností, nelze očekávat, že by jiné složení senátu mohlo jeho 

opravný prostředek posoudit pro něj příznivěji. Za dané situace Ústavní soud nesdílí přesvědčení stěžovatele, že jej stížnostní 

soud zkrátil v právu,“ lze se dále dočíst v rozhodnutí Ústavního soudu. 

S ohledem na uvedené okolnosti Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti, aniž by vyzýval k odstranění vad podání, 

spočívajících v absenci plné moci advokáta, z jehož datové schránky byla ústavní stížnost doručena. 

„Podle zákona o Ústavním soudu bez přítomnosti účastníků proto senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků 

usnesením návrh odmítl jako zjevně neopodstatněný,“ skončil svůj nález Ústavní soud. 

Kauza Dopravního podniku ve zkratce 

Státní zástupce Adam Borgula zažaloval tři kontrakty pražského Dopravního podniku. Asi nejznámějším z nich je výroba 

jízdenek papírnou Neograph ze Štětí, kterou ovládali bývalí příslušníci komunistické Státní bezpečnosti. Z Neographu pak 

měly podle obžaloby putovat provize k lobbistovi Ivo Rittigovi skrze karibskou firmu Cokeville Assets, kterou ovládal další 

bývalý příslušník Státní bezpečnosti Peter Kmeť (propuštěný z vězení, kde si odpykával trest za podíl na tunelování výrobce 

biopaliv Oleo Chemical – pozn. red.). 

Pro Dvořáka Borgula žádal šestiletý nepodmíněný trest, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. 

Rittigovi za údajné praní špinavých peněz navrhoval čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. 

Další dva kontrakty se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronických jízdních dokladů od firmy 

Crowsnest. 

Bývalý generální ředitel Pražského dopravního podniku Martin Dvořák, vysocí manažeři Tomáš Petana, Ivo Štika, právníci Aleš 

Rozehnal, David Michal, Karolína Babáková, Marek Stubley, lobbista Ivo Rittig, jeho firemní administrátor Peter Kmeť, Pavel 

Švarc, Jan Janků, Jan Valtr, Petr Michal, Jana Šádková, Jaroslav Kubiska, matka Martina Dvořáka Marie Nováková a Ferdinand 

Überall, byli zproštěni obžaloby za „tunelování“ pražského Dopravního podniku předpředloni 17. května. Dozorující žalobce 

Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze se na místě proti osvobozujícímu rozsudku odvolal. 

Odvolací senát pak předpředloni v létě nalézací rozsudek zrušil v části, která se týká Neographu. Podle jeho předsedy Luboše 

Vlasáka městský soud neprovedl veškeré dostupné důkazy. 

„Nalézací soud se některými věcmi řádně nezabýval,“ konstatoval Vlasák. Podle něj je podstatou této části to, zda k 

výběrovému řízení na tisk jízdenek došlo v souladu se zákonem a jestli Dopravní podnik dostával předražené jízdenky. 

Ve zbytku zprošťující verdikt městského soudu Vlasákův senát naopak potvrdil, že k trestné činnosti podle něj nedošlo. 

Upozornil mimochodem na to, že projekt elektronických jízdenek, kterých se část obžaloby týkala, funguje v dopravním 

podniku dodnes. „Služba je v podstatě úspěšná,“ uvedl Vlasák. 

Městský soud pak ale znovu zprostil viny všechny obžalované na konci předpředloňského listopadu. Verdikt nebyl 

pravomocný, státní zástupce Adam Borgula se proti němu na místě opět odvolal. 

Před vrchním soudem, loni v září, pak Borgula opět neuspěl. 

Pojďme si shrnout, k čemu nalézací soud došel před rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. Městský soud žalobce Adama 

Borgulu vůbec nešetřil. 

Domněnky žalobce 

Žalobce Borgula k sedmnáctihaléřovým provizím do Karibiku v obžalobě například tvrdil následující: „Jednotlivé útoky 

pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti byly zadokumentovány zejména výpovědí spolupracujícího 

obviněného Ing. Kubisky, na tuto výpověď navazujícími výpověďmi zaměstnanců spol. Peskim s. r. o., listinnými důkazy a 

nosiči elektronických dat vydanými Ing. Kubiskou a zajištěnými švýcarskými orgány činnými v trestním řízení. Z těchto důkazů 

státní zástupce dopěl k závěru, že pokyny k jednotlivým transakcím udělovali jednak advokáti AK Šachta & Partners v. o. s. 

Mgr. Michal, Mgr. Babáková a Mgr. Stubley, přičemž Mgr. Stubley a Mgr. Michal se podíleli i na přípravě smluvní 

dokumentace DPP, což je patrno především z výše uvedené emailové komunikace a z výpovědí zaměstnanců DPP (Mgr. 
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Hanuš). Mgr. Babáková a Mgr. Michal pak jako původní jednatelé spol. Peskim s. r. o. dávali pokyny i zaměstnancům této 

společnosti, a to i v době, kdy již nebyli ve funkcích jednatelů.“ 

Soud ale došel k diametrálně odlišnému závěru. Zkonstatoval, že Borgula pracoval s domněnkami. 

„Tvrzení státního zástupce však není opřeno o relevantní důkazy. Dohoda uvedených osob nebyla žádným způsobem 

prokázána a neplyne ani z provedených prostorových odposlechů. Pokud je pak v odůvodnění obžaloby nelogicky uvedeno: 

´Z obsahu a kontextu předmětných zvukových záznamů je dáno podezření, že obv. Rittig se nezabýval předraženými 

dodávkami jen v době počínaje prosincem 2011. Z toho se tedy podává, že se obv. Rittig podílel na organizování 

předražených dodávek jízdních dokladů pro DPP a převod takto získaných prostředků spol. Cokeville Assets Inc.´; pak je zcela 

evidentní, že státní zástupce činí závěry ze svých domněnek, nikoliv na podkladě důkazů,“ oznámil soud. 

Svědek neměl informace, přesto mluvil 

Soud taktéž rozcupoval vystoupení jednoho ze dvou klíčových korunních svědků, spolupracujícího obviněného Jaroslava 

Kubisky. Toho platil Nadační fond proti korupci, jak vyplynulo najevo v jiné kauze – Oleo Chemical. Kubiska dnes provozuje 

čerpací stanici v Kamenici nad Lipou a přispěl mimo jiné větší částkou politickému hnutí Přísaha bývalého šéfa ÚOOZ Roberta 

Šlachty. 

„Je zřejmé, že obžaloba svoje úvahy čerpala výhradně z vyjádření obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky, který svou aktivitou 

získal statut spolupracujícího obviněného. Jedná se přitom o obviněného, který shodným způsobem již vystupoval v jiné 

trestní věci (Oleo Chemical), v níž jako spoluobžalovaný vystupoval i Ivo Rittig a oba dva byli obžaloby pravomocně zproštěni. 

Obžalovaný Jaroslav Kubiska přitom neměl žádné informace o aktivitách Ivo Rittiga, jeho vztahu s AK Šachta & Partners a 

společnostech, které podrobně popisuje. Na podkladě důkazů provedených u hlavního líčení nelze dospět k odůvodněnému 

závěru, že by obžalovaný Ivo Rittig jednáním uvedeným v obžalobě naplnil znaky základní skutkové podstaty žalovaného 

trestného činu, natož znaky skutkové podstaty kvalifikované vyjádřené právní kvalifikací § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), 

odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku.“ 

Případ točící se kolem pražských jízdenek byl z velké části na Kubiskově výpovědi. Nalézací soud ale odposlechy z jiné kauzy 

nepřipustil a Kubisku označil za nedůvěryhodného. To vše se lze dočíst v rozsudku pražského Městského soudu, čítajícím 297 

stránek, který soud vydal na sklonku předpředloňského roku. 

Žádné upotřebitelné důkazy 

Podle obžaloby se měli právníci David Michal, Karolína Babáková, a další obžalovaní – Petr Michal a Jan Valtr, dopustit zločinu 

legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s obchodním vztahem Dopravního podniku (DPP) a společností Neograph. 

„Dle výroku obžaloby tito obžalovaní společně s Ivo Rittigem, Ing. Janem Janků, Ing. Jaroslavem Kubiskou, Mgr. Markem 

Stubley měli vědět, „že předmětné finanční prostředky pocházejí z plnění poskytnutého společnosti Neograph od společnosti 

Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost za předražené ceny dohodnuté mezi Ing. Janem Janků, JUDr. Peterem 

Kmeťem a Ing. Martinem Dvořákem, Ing. Ivo Štikou mimo zadávací řízení, ačkoli pro aplikaci výjimky ze zákona o veřejných 

zakázkách nebyly splněny podmínky, a že smlouva mezi společností Neograph, a Cokeville Assets Inc. ze dne 10. 8. 2007 a 

smlouva mezi Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittigem ze dne 1. 8. 2006 sloužily k zastření pravého účelu převodu předmětných 

finančních prostředků spočívajícího v osobním obohacení nejméně společnosti Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittiga,“ připomněl 

soud další z tvrzení žalobce Adama Borguly. 

„Uvedená tvrzení obžaloby nebyla ani v doplněném dokazování po prvotním částečném zrušení rozsudku podložena žádnými 

upotřebitelnými důkazy. Základním předpokladem, kterým obžaloba odůvodňuje svůj závěr o spáchání trestného činu 

legalizace výnosů z trestné činnosti uvedenými osobami, je skutečnost, že uzavření obchodních vztahů mezi DPP a společností 

Neograph bylo trestným činem, kterým byl DPP následnými platbami z těchto obchodních vztahů poškozen v tom smyslu, že 

úhrady poskytnuté společnosti Neograph byly důsledkem nehospodárného nakládání zástupců DPP s majetkem DPP.“ 

zkonstatoval soud. 

A doplnil: „Toto tvrzení obžaloby nebylo prokázáno, neboť dokazováním bylo potvrzeno, že poskytnutá plnění ze strany 

prospěch Neographu nebyla předražená a měla reálný podklad ve formě uskutečněných zdanitelných plnění. Stejně tak bylo 

prokázáno, že provize vyplácená společností Neograph společnosti Cokeville Assets byla oprávněná a nebyla nepřiměřená. Za 

tohoto stavu tedy není možno hovořit na straně společností Neograph či Cokeville Assets o výnosech z trestné činnosti. Další 

nakládání s takto získanými finančními prostředky, proto nemůže zakládat podezření ze snahy zastřít původ těchto finančních 

prostředků a tedy jejich legalizaci,“ rozcupoval další z modelů obžaloby soud. 

Sitta, další nevěrohodný svědek 

Soud zpochybnil i věrohodnost druhého korunního svědka – Vladimíra Sitty mladšího ze společnosti Neograph. 
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Sittův otec Vladimír byl spolu s dalším majitelem Neographu příslušníkem komunistické Státní bezpečnosti. A příslušníky 

komunistické tajné policie byli i lidé z jiných firem i Dopravního podniku, uzavírání kontraktů mezi nimi tudíž nelze označit za 

náhodné. 

„Výpověď svědka Ing. Vladimíra Sitty soud, vzhledem k rozporům mezi výpovědí a 

ostatními důkazy a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto svědka před soudem z hlediska zásady 

ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou. Svědek vypovídal před soudem dvakrát, přičemž podruhé byl 

výslech zaměřen z pokynu odvolacího soudu zejména na cenotvorbu jízdenky a období vyjednávání před uzavřením kontraktů 

s DPP a se STC. Z obou výslechů je zřejmé, že svědek v rozporu s ostatními důkazy umenšuje svou roli při sjednávání 

obchodního vztahu mezi Neographem a DPP a Neographem a STC (Státní tiskárnou cenin – pozn. red.), jak ve vztahu k 

technologii (koncepci/struktuře) plánovaného jízdního dokladu, tak ve vztahu ke stanovení jeho ceny. V rámci hodnocení 

svědecké výpovědi Ing. Vladimíra Sitty soud již v původním rozsudku poukázal na to, že svědek uvedl, že nevěděl, proč byla 

stanovena cena 37 haléřů (za jeden kus – pozn. red.) a obchodních jednání o stanovení ceny, byť byl obchodní ředitel 

společnosti Neograph, se údajně neúčastnil,“ popsal děj soud. 

Vladimír Sitta ml. velmi úzce spolupracoval s Nadačním fondem proti korupci. Foto: Nadační fond proti korupci 

A na svou otázku soud našel vzápětí odpověď: „Z emailu ze dne 19. 6. 2007 v 9:57:40 mezi svědkem a Petrem Mikšem však 

plyne, že strukturu ceny plánovaného cestovního dokladu zjišťoval u STC. Že svědek Ing. Sitta věděl o provizích daleko dříve, 

než tvrdil u hlavního líčení při svém prvním výslechu, svědčí mimo jiné email ze dne 14. 4. 2008 v 2:41, ve kterém spočítal 

„rentabilitu zakázky“ poměrem cena Neograph / cena Lobby. Pokud svědek Ing. Sitta tvrdil u hlavního líčení, že smlouva na 

vyplácení provize se v Neographu objevila až někdy v polovině roku 2009, tedy rok a půl po podpisu smlouvy s DPP, lze 

poukázat na skutečnost, že nejpozději v dubnu 2008, kdy 14. 4. 2008 v emailu svým kolegům z představenstva JUDr. Sittovi a 

Ing. Janků sděluje, že ´spočítal rentabilitu zakázky´, a ve kterém vyčíslil ´zisk Neograph a zisk Lobby´,“ argumentuje v 

písemném odůvodnění rozsudku soud. 

K provizní smlouvě mezi Neographem a Cokeville Assets pak soud uvedl: „Je nade vší pochybnost zřejmé, že svědek (Sitta – 

pozn. red.) při prvním výslechu nemluvil před soudem pravdu o tom, že se o provizní smlouvě dozvěděl s odstupem jednoho 

a půl roku po jejím uzavření a až s tímto odstupem se s jejím obsahem seznámil.“ 

Jako nevěrohodnou soud hodnotil také výpověď Sitty ohledně vývoje jeho spolupráce 

s policií a vysvětlení časového odstupu od zjištění „nekalostí“ s provizní smlouvou a oznámením policii. „Je s podivem, že 

svědek neinformoval DPP a příslušné orgány Policie ČR již v dubnu 2008 a učinil tak až tři roky po zahájení dodávek. První 

průkazný záznam o kontaktu Ing. Sitty s policií pochází z 23. 11. 2011.15 Rentabilitu zakázky si svědek Ing. Sitta mohl přibližně 

spočítat již v květnu 2007, kdy svědek poptával od STC důvěrnou kalkulaci ceny dodávek pro DPP a prokazatelně ji znal v 

dubnu 2008, jak plyne z výše uvedených emailových zpráv,“ uvedl soud. 

Kopie E-mailu Vladimíra Sitty, který jej usvědčuje z toho, že byl velmi dobře informován, jak kontrakt s Dopravním podnikem 

probíhá. 

Při opakovaném (druhém) výslechu svědka se soud konkrétně zaměřil na obsah e-mailu „DP – rentabilita zakázky“ od 

Vladimíra Sitty ze dne 15. dubna 2008, 1,41 p.m. který je adresován otci Vladimíru Sittovi a současně Janu Janků 

(spoluvlastníkům Neographu – pozn. red.). K výslovným dotazům na slovo ´Lobby´ z tohoto emailu a odpovídajícím položkám 

svědek uvedl, že: ´Lobby´ je ´asi nějaká skupina nějakých lidí, lobbistů. Nevím, co měli udělat. Znovu říkám, z toho e-mailu já 

nedokážu se vyjádřit k tomu kontextu, proč jsem to takto spočítal, proč v této struktuře, na základě jakého požadavku, na 

základě jakých dat, proč. Zeptejte se příjemců té informace. Možná, že jsem jen administrátor.´,“ stojí dále v odůvodnění 

rozsudku. Tuto část Sittovy výpovědi soud vyhodnotil jako zamlčení okolnosti podstatného významu pro rozhodnutí soudu. 

„Pokud svědek je autorem textu a kalkulací v obsahové části emailu, je absurdní, že s vysvětlením obsahu a kontextu odkazuje 

na příjemce předmětného emailu,“ odtušil senát městského soudu, vedený předsedou Petrem Hovorkou. 

Svědci hrají vlastní hru, ovlivněnou jejich zájmy 

Soud však šel ve své analýze děje ještě dále. „Z výpovědí Ing. Sitty a JUDr. Sitty je evidentní, že oba svědci se snaží distancovat 

od předkontraktačního a kontraktačního procesu v zakázce na dodávku jízdenek včetně svého podílu na technologii a 

cenotvorbě. Z exaktních důkazů, kterými jsou zejména zajištěné emaily Ing. Sitty z období roku 2007 a 2008, však plyne, že 

role obou svědků byla významná, v případě Ing. Sitty až dominující, o čemž kromě uvedené emailové komunikace svědčí i to, 

že byl uveden jako kontaktní osoba nejen v rámcové smlouvě o dílo mezi Neograph a DPP, ale rovněž ve 

zprostředkovatelské/provizní smlouvě mezi Neograph a Cokeville Assets. Oba svědci v kontraktačním procesu aktivně jednali, 

o jednotlivých krocích včetně uzavření zprostředkovatelské/provizní smlouvy byli zpraveni a nejpozději v dubnu roku 2008 

prokazatelně znali přesnou rentabilitu zakázky včetně konkrétní ziskovosti. Proti 
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zprostředkovatelské/provizní smlouvě však veřejně vystoupili až v roce 2011. K tomu přistupují i další zjištěné okolnosti, a to 

´znalecká´ činnost Ing. Sitty ve vztahu k padělání jízdenek a aktivity JUDr. Sitty s firmou Nanograph. Z výše uvedeného plyne, 

že výpovědi obou těchto svědků nemohl nalézací soud vzít za pramen skutkových zjištění, neboť je vysoce pravděpodobné, 

že oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných 

je deformován jejich vlastními zájmy,“ uzavřel svůj pohled validitu svědků – otce a syna Sittových – pražský Městský soud. 

Je nutné připomenout, že to byl právě Vladimír Sitta junior, kdo kauzu údajné korupce a praní peněz v Pražském Dopravním 

podniku otevřel. 

I přes tyto skutečnosti Vladimír Sitta mladší přitom dostane od státu dalších 697 000 korun odškodného. To Sitta požadoval 

za to, že kvůli svému nezákonnému trestnímu stíhání nemohl vykonávat znaleckou činnost. V úterý to pravomocně potvrdil 

odvolací senát. 

Sitta v žalobě žádal zhruba 1,3 milionu korun, nakonec aleak souhlasil s nižší částkou, kterou vypočítal Obvodní soud pro 

Prahu 2. Proti byl ale Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odvolal se a zpochybnil výši příjmů, o které Sitta 

přišel. Úřad argumentoval tím, že muž ztrátu dokládal pouze záznamy ve znaleckém deníku, nikoliv daňovými doklady. 

Ministerstvo spravedlnosti Sittovi za nucenou přestávku ve znalecké práci vyplatilo odškodné v řádu desetitisíců korun, což 

Sitta jr. považoval za nespravedlivé. 

Sitta už dříve pravomocně vysoudil 609 000 korun za nemajetkovou újmu způsobenou stíháním, ministerstvo spravedlnosti 

mu za ni předtím dobrovolně vyplatilo 70 000 korun. Domohl se také náhrady peněz, které vynaložil na svou obhajobu. 

Otázka ušlého zisku byla posledním nárokem, který vznesl. Jan Hrbáček, Ekonomický deník, ceskajustice,cz 

X X X 

Podvedla stát téměř o 100 milionů. Elektrárna, kterou rozjížděl Alexandr Novák, musí zastavit výrobu 

Fotovoltaická elektrárna na Moldavě v Krušných horách by mohla přijít o licenci. Energetický regulační úřad s ní před pár dny 

zahájil řízení. 

Do doby, než úřad rozhodne, musí elektrárna zastavit výrobu. Firma Talwin, která elektrárnu provozuje, podle soudů 

podváděla, když před 12 roky získala licenci na její provoz. Stát připravila o více než 97 milionů korun. Nezákonné bylo i 

stavební povolení. 

Většinovým vlastníkem firmy byl tehdy bývalý senátor a někdejší vlivný člen ODS Alexandr Novák. Verdikty soudů jsou podle 

něj nespravedlivé. 

Když ke konci roku 2010 dělníci na svahu v krušnohorské Moldavě montovali kovové konstrukce a na ně upevňovali solární 

panely, měli pořádně naspěch. Firma Talwin potřebovala zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu do silvestra. 

Počty byly jednoduché. Když to stihne, bude inkasovat za každou vyrobenou megawatthodinu přes 12 tisíc korun díky štědré 

podpoře státu. Když zprovozní elektrárnu až v roce 2011, nebude brát ani polovinu. 

Jenže firmě Talwin se plán nedařil a termín nestíhala. Přesto v listopadu 2010 předložila Energetickému regulačnímu úřadu 

dokumenty, podle kterých byla elektrárna plně připravená k provozu. 

Díky tomu jí úřad udělil licenci a firma mohla prodávat elektřinu za vyšší výkupní ceny. Jak ale později zjistila policie a rozhodly 

soudy, dokumenty nebyly pravdivé. Elektrárna v roce 2010 ve skutečnosti ještě celá nestála, dokončená byla až v následujícím 

roce. Energetický regulační úřad proto nyní rozjel nové řízení o licenci. 

„Když se dozvíme, že licence byla získaná podvodem za užití nepravých podkladů a je to pravomocné rozhodnutí soudu, celé 

řízení o licenci se lidově řečeno anuluje a zahajuje od začátku,“ řekl mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal 

Kebort. 

Úřad rozhodl o zahájení řízení předminulý týden a do uplynulého víkendu čekal, až si zprávu o zahájení řízení převezmou 

zástupci firmy Talwin. 

Už samotné zahájení řízení má ale pro elektrárnu vážné důsledky. Podle Keborta by totiž měla přestat vyrábět energii až do 

doby, než úřad o licenci rozhodne. „Ve chvíli, kdy je řízení zahájeno, elektrárna by neměla vyrábět elektřinu, protože je 

prakticky ve stejném stavu, jako kdyby o licenci teprve požádala. A vyrábět smí pouze elektrárna s licencí,“ řekl Kebort. 

VÝHODNÝ BYZNYS DO ROKU 2010 

Investorům, kteří zprovoznili fotovoltaické elektrárny do konce roku 2010, stát zajišťoval vyšší výkupní ceny elektřiny díky 

tomu, že k tržním cenám doplácel podporu. Tím jim chtěl garantovat zákonnou 15letou návratnost investice. Jenže jak klesala 
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pořizovací cena elektráren a státu se podařilo splnit evropské kvóty na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, snižovala se i 

jeho štědrost. Elektrárny zprovozněné od roku 2011 nedostávaly ani polovinu toho, co ty spuštěné do roku 2010. A od roku 

2014 už stát přestal novým elektrárnám podporu vyplácet úplně. 

Elektrárna přitom majitelům vydělává na základě podvržených dokumentů už dvanáct let. Proč úřad nezasáhl dříve? „Úřad 

není detektiv, takže nemůže sám odhalovat trestnou činnost. Až nyní po dvanácti letech soudy pravomocně konstatovaly, že 

došlo k podvodu,“ řekl Kebort. Nejprve to byl Krajský soud v Brně, který v roce 2019 rozhodl o podvodu, loni v srpnu verdikt 

potvrdil Vrchní soud v Olomouci. 

Podvod za půl miliardy 

V době, kdy se elektrárna stavěla, držel většinu akcií firmy exsenátor a vlivný člen ODS Alexandr Novák. Ve výroční zprávě za 

rok 2010 firma uvádí, že jich měl přesně 51 procent. 

Soud potrestal čtyři lidi, včetně dvou členů představenstva firmy. A konstatoval, že firma způsobila státu škodu přes 97 

milionů korun, což je rozdíl mezi tím, kolik firma inkasovala kvůli podvodu, a tím, kolik měla inkasovat, kdyby přiznala, že 

elektrárna byla hotová až v roce 2011. A za celou dobu 20leté životnosti elektrárny by škoda podle soudu činila skoro půl 

miliardy. 

Novák ale z ničeho obviněn nebyl. Zrovna v roce 2010 stál před soudem kvůli jinému případu. Okresní soud v Chomutově mu 

tehdy dal dvouletou podmínku za to, že jako starosta Chomutova přijal úplatek přes 40 milionů korun. 

Odvolací senát Krajského soudu v Ústí nad Labem ho pak poslal na čtyři roky za mříže a ve vězení byl Novák od roku 2013 do 

května 2015, kdy ho soud podmíněně pustil na svobodu. Právě z této doby, konkrétně z května 2014, pochází další dokument 

založený v obchodním rejstříku, podle něhož se hlavním akcionářem Talwinu stala společnost Lombaroy Limited ze sídlem na 

Kypru. 

‚Nespravedlivý proces‘ 

Novák odmítl nynější krok ERÚ komentovat. „Já se s vámi o tom bavit nebudu,“ reagoval na žádost Radiožurnálu o rozhovor. 

Reportér ho minulý týden oslovil ve chvíli, kdy Novák vycházel z jednací síně soudu v Litoměřicích, kde byl jako jeden z 

obžalovaných v kauze rozsáhlých machinací s evropskými dotacemi. „Já jsem firmu prodal a tím to pro mě skončilo,“ podotkl 

Novák. 

Pak ale postup firmy Talwin hájil. „My jsme na všechno měli odborné firmy,“ řekl. O tom, že dokumenty o připravenosti 

elektrárny k provozu jsou nepravdivé, prý nevěděl. „A jak jsem to měl vědět? Já jsem na té elektrárně nikdy nebyl,“ prohlásil a 

dodal, že s tím, jak rozhodly soudy, nesouhlasí: „Já jsem přesvědčen o tom, že to je nespravedlivý proces, že se nevyšetřil 

správně tak, jak se měl vyšetřit.“ 

Kdo vlastní elektrárnu nyní, říct odmítl a jen opakoval, že s Talwinem už nemá nic společného. Požádal o písemné otázky, na ty 

ale dosud nereagoval, přestože mu je Radiožurnál zaslal už minulý týden v úterý. 

Dnes je v „evidenci skutečných majitelů“ zapsán jako vlastník Talwinu dvaatřicetiletý Tunisan Sami Azaouzi a jedinou členkou 

představenstva je nyní Monika Hájková. Ta sedí ve statutárních orgánech většiny firem, ve kterých figurují Novákovi nejbližší 

příbuzní. 

Bydlí v nenápadném domku na okraji Jirkova u Chomutova. Reportér Radiožurnálu doma zastihl jen jejího manžela. Ten slíbil, 

že jí předá vzkaz. Dopředu ale pochyboval, že Monika Hájková na otázku – co říká na nové řízení o licenci? – zareaguje. 

„Myslím, že vám odpovídat nebude,“ řekl. Hájková se do vydání textu neozvala. 

Úřad licenci odebere 

Energetický regulační úřad má nyní dvě možnosti, jak o licenci rozhodne. „Výsledkem řízení může být to, že elektrárna přijde o 

licenci úplně, že jí nebude udělena znovu, nebo jí bude udělena, ale od nového data, a to nejpozději od data, kdy bylo řízení 

obnoveno, to znamená, že již nebude mít nárok na podporu,“ říká mluvčí úřadu Kebort. 

Pokud elektrárna dostane novou licenci, podle Keborta by to znamenalo, že už nebude dostávat státem dotované výkupní 

ceny, jak tomu bylo podle pravidel z roku 2010, ale bude se řídit současnými podmínkami. A Česko už přestalo elektrárnám 

zprovozněným po roce 2014 přiznávat státní podporu. Kebort však podotýká, že i bez ní je solární byznys lukrativní díky 

současným vysokým výkupní cenám elektřiny stanoveným trhem. 

JAK ŠEL ČAS S ELEKTRÁRNOU MOLDAVA 
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V srpnu 2009 získal investor územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu fotovoltaické elektrárny na Moldavě v 

Krušných horách. Jenže nezákonně. Moldava totiž v té době ani neměla platný územní plán, bez něhož nelze územní 

rozhodnutí vydat. 

V červenci 2010 začala stavba. 

V říjnu 2010 vypracoval revizní technik zprávu, podle které elektrárna o výkonu 4,4 MW obsahuje 22 797 fotovoltaických 

panelů a je zcela schopná bezpečného provozu. Ve skutečnosti však chyběly konstrukce, panely, kabely a elektrárna byla 

dokončená až v roce 2011. 

V listopadu 2010 Městský úřad v Duchcově povolil zkušební provoz a Energetický regulační úřad vydal licenci na výboru 

elektřiny. 

V roce 2011 proběhla kolaudace. 

V roce 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil územní rozhodnutí i stavební povolení. Kasační stížnost firmy Talwin v roce 

2016 zamítl Nejvyšší správní soud. 

V roce 2015 potrestal ústecký krajský soud dvě úřednice Stavebního úřadu v Duchcově za to, že nezákonně vydaly územní 

rozhodnutí i stavební povolení. Dostaly podmínku a dvouletý zákaz pracovat ve státní správě a samosprávě na pozici pojené s 

rozhodovací činností. 

V roce 2019 Krajský soud v Brně rozhodl, že firma získala licenci podvodem. Na sedm let poslal do vězení členy 

představenstva Vladimíra Čermáka a Ahmada Raada. Revizní technik dostal pětiletý trest a úřednice Městského úřadu v 

Duchcově podmínku. Škodu způsobenou státu soud stanovil na více než 97 milionů korun, což je rozdíl mezi tím, kolik firma 

inkasovala kvůli podvodu, a tím, kolik měla inkasovat, kdyby přiznala, že elektrárna byla hotová až v roce 2011. A za celou 

dobu 20leté životnosti elektrárny by škoda podle soudu činila skoro půl miliardy. 

V srpnu 2021 verdikt potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Raad podle Aktuálně.cz ještě před pravomocným rozhodnutím zemřel. 

V květnu 2022 Stavební úřad v Teplicích zahájil řízení o odstranění stavby. Firma Talwin požádala o dodatečné povolení. 

V říjnu 2022 zahájil Energetický regulační úřad řízení o licenci. 

Jaká z variant převáží, není jasné. Podle Keborta totiž nejde jen o to, jestli je elektrárna připravená k provozu, úřad zjišťuje i to, 

zda splňuje všechny podmínky k užívání a má potřebná povolení. A tady nastává další potíž. 

Elektrárna totiž momentálně stojí načerno. Získala sice územní rozhodnutí a stavební povolení už v srpnu 2009, jenže to podle 

soudů Stavební úřad v Duchcově vůbec neměl udělit, protože v té době Moldava neměla platný územní plán a bez něho 

podle zákona nelze územní rozhodnutí vydat. 

Investor navíc neměl ani potřebné podklady a výjimky pro stavbu v Ptačí oblasti Východní Krušné hory, kterou se Česko 

zavázalo chránit jako součást území Natura 2000. 

Ústecký krajský soud proto už v roce 2014 povolení zrušil a dvěma úřednicím Stavebního úřadu v Duchcově, které ho vydaly, 

dal za zneužití pravomoci podmínku a zakázal jim pracovat pro státní správu nebo samosprávu. 

Úřad nesměl případ řešit 

Od té doby elektrárna stojí načerno. Duchcovský stavební úřad se měl případem zabývat znovu, jenže napodruhé už 

nerozhodl. A nepomohly ani výzvy krajského úřadu k urychlenému rozhodnutí. 

Vedoucí Stavebního úřadu v Duchcově Dita Marešová podle zjištění Radiožurnálu koupila parcelu těsně přiléhající k pozemku, 

na němž stojí solární elektrárna. A tím se celý duchcovský stavební úřad stal rázem podjatý. 

„Ano, je to pravda,“ potvrdila Marešová informaci o koupi pozemku i podjatosti úřadu. Zpochybnila ale, že by část louky u 

elektrárny koupila právě proto, aby její úřad nemusel případ řešit. „To se vám může nabízet, ale nemusí to být pravda,“ 

prohlásila. 

Proč pozemek koupila, však říct nechtěla: „Nezlobte se, ale nevím, proč bych vám na to odpovídala.“ Nicméně dodala, že 

úředníci nemohou odmítnout případ jen proto, že ho nechtějí řešit. A že jediným důvodem může být právě podjatost. 

Marešová koupila pozemek v listopadu 2020 za pět tisíc korun, metr čtvereční jí vyšel na dvě koruny. Koupila ho od Michala 

Krajhanzla, který vlastnil pozemek i pod elektrárnou, než ho v srpnu 2020 prodal švagrové Alexandra Nováka a synovi 

Novákova blízkého obchodního partnera a dřívějšího vlivného zákulisního hráče ODS Daniela Ježka. Krajhanzl dříve býval i ve 

vedení firmy Talwin, která solární elektrárnu postavila. 
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Kvůli podjatosti duchcovského úřadu musel ústecký krajský úřad poslat případ jinam. Přidělil ho do Teplic, kde se nyní řeší, co 

s černou stavbou bude dál. Stavební úřad v Teplicích 4. května zahájil řízení o odstranění stavby, jestli se bude opravdu 

bourat, ale není jasné. 

„Firma podala žádost o dodatečné povolení stavby a teď je na ní, aby předložila potřebné dokumenty,“ řekl mluvčí teplického 

magistrátu Robin Röhrich. Řízení o odstranění stavby proto stavební úřad přerušil do doby, než posoudí žádost o dodatečné 

povolení. Kdy to bude, nechtěl Röhrich odhadovat. „Nejsou na to žádné závazné lhůty,“ dodal. 

X X X 

Chlumci hrozí exekuce. Kvůli úklidu městského listí na soukromé zahradě 

Radnice v Chlumci nad Cidlinou opět uklízí soukromou zahradu, na kterou padá listí z obecních stromů, jak jí nakázal soud. 

Nyní soudy rozhodují o tom, zda se město navíc dostane do exekuce. Loni na podzim údajně uklízelo nedostatečně. 

Podzim znamená pro chlumecké technické služby nejen úklid obecních pozemků, ale také pravidelné návštěvy zahrady 

manželů Blanky a Oldřicha Popkových v zástavbě rodinných domů. 

Bydlí totiž v sousedství aleje javorů ležících na městské pozemku. A Okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že radnice musí 

spadu takzvaných imisí zabránit a krajský soud později nařídil, aby město osm měsíců v roce listí, nažky a větve uklízelo 

jednou měsíčně, ve dvou podzimních měsících dokonce dvakrát. 

„Je to precedentní rozsudek, který nemá v republice obdobu. Není v lidských silách zabránit tomu, aby listí padalo. Je to 

absolutní absence selského rozumu, bohužel. Stromy za to nemůžou. Nejde je přesadit, nemůžeme je pokácet. A my zase 

nemůžeme za to, že si někdo hloupě postavil na svém rozlehlém pozemku přímo pod stromy japonskou zahradu,“ rozčiluje se 

chlumecký starosta Miroslav Uchytil. 

Exekuční návrh 

Sporným rozhodnutím se ještě bude zabývat Nejvyšší soud v Brně, mezitím se však odehrává další pře. Majitelům soukromé 

zahrady se nelíbil způsob, jakým město loni na podzim uklízelo a podali exekuční návrh. 

„V zásadě jde o to, že město rezignovalo na svoji povinnost pozemek uklízet. Vybralo si pouze jeho část, konkrétně chodníky, 

ostatní části byly v podstatě ignorovány,“ sdělil právní zástupce manželů Popkových Alexej Štěrba. 

Proti nařízení exekuce okresním soudem se Chlumec odvolal a dnes se věcí zabýval krajský soud. 

„Pochopitelně jsme se odvolali, vždyť je to celé ad absurdum. Pan soudce na základě fotografií rozhodl, že město uklízí 

špatně. I při současných úklidech jsou tam s paní majitelkou velké rozepře. List tam spadne na zem každých pár vteřin a my 

bychom tam asi měli být ve dne v noci. Ve čtyřech lidech tam teď uklízeli přes dvě hodiny a stejně paní majitelka nebyla 

spokojená. Nám ti pracovníci chybějí, listí totiž padá i jinde,“ poznamenal ironicky Uchytil. 

Usnesení o soudním rozhodnutí bude oběma stranám sporu doručeno v řádu dnů až týdnů. Exekuční návrh manželé Popkovi 

podali kvůli jednomu úklidu, který se uskutečnil 23. září loňského roku. Advokát Alexej Štěrba připustil, že v dalších termínech 

město zahradu řádně uklidilo: 

„Mám za to, že jarní úklidy byly v pořádku. Ovšem na jaře listí tolik nepadá a uklidit to nestojí tolik úsilí. Domnívám se, že 

proto se to zlepšilo. Uvidíme, jak to bude letos na podzim.“ 

Plod za plotem 

Nedávno se pracovníci technických služeb na zahradu vrátili. „Uklízíme podle nařízených termínů, v poslední době jsme tam 

byli dvakrát,“ upřesnil Uchytil, který v pátek odpoledne po téměř čtvrt století v čele Chlumce jako starosta skončí. 

Dosavadní pokusy o smír vyzněly do ztracena. 

„Jednání s městem opakovaně proběhla, ale marně. Než jsme podali exekuční návrh, upozornili jsme, že máme k úklidu 

výhrady a dali jsme mu dodatečnou lhůtu, aby byly imise odstraněny. Nestalo se, a tak nám nezbylo nic jiného, než se obrátit 

na soud. Chceme, aby se uklízelo tak, jak nařídil krajský soud, to znamená dostatečně pečlivě. Nikoli nedbale a mám dojem, že 

až zlovolně. Naštěstí žijeme v demokratické zemi, kde ani město nemůže zlovolně činit, co mu zákon zapovídá,“ konstatoval 

Štěrba. 

„Není možné, aby tam naší lidi nadále lezli po kolenou a vybírali každý lísteček. Je to jako u blbých a mě už to nebaví,“ 

reagoval Uchytil a opět zmínil absenci selského rozumu, která podle něj spor od počátku provází: „Zákon je proti zákonu. Od 

nepaměti platí, že plod na stromě patří jeho vlastníkovi, ovšem když spadne k sousedovi, patří majiteli pozemku, kam spadl. 

Nažky z javoru mléče jsou také plody. Nerozumím tomu, proč je to u jablka jinak než u nažky.“ 
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„Město musí uklízet i tyto plody. V občanském zákoníku je úprava sousedských práv, podle které soused nesmí imisemi, tedy 

spadem plodů, obtěžovat souseda nad míru přiměřenou poměrům. Pokud tak činí, musí takového jednání zanechat. Tato míra 

byla podle soudu v tomto případě překročena,“ řekl Štěrba. 

Pokud by chlumecká radnice neuspěla s odvoláním, exekuce by znamenala omezení některých činností městského úřadu. 

„Běda nám, jestli krajský soud dá za pravdu protistraně. Dostaneme se do situace, že budeme mít přivřené dveře co se týká 

dotací, prodeje a směny pozemků a dalších věcí, které jsou součástí chodu úřadu. Kvůli takové kravině,“ myslí si Uchytil. 

Celý dlouhodobý spor by měl brzy vyřešit Nejvyšší soud v Brně, který se bude zabývat původním rozhodnutím o povinnosti 

města uklízet soukromou zahradu. Starosta Uchytil očekává, že výsledek bude znám v dohledné době: 

„U nejvyššího soudu jde o podstatu věci. Poslali jsme do Brna i doplnění, k čemu takové rozsudky vedou, že z toho může být 

návrh na exekuci na majitele stromu. Poukazovali jsme na to předem a taky se tak stalo. Nejvyšší soud obvykle rozhoduje do 

roka a ten již uplynul. Musíme se bránit do posledního dechu, protože v tomto sporu reprezentujeme všechny samosprávy i 

všechny vlastníky takto velkých stromů.“ 

Na výsledek sporu v Chlumci nad Cidlinou čekají i další starostové. Obávají se, že by se mohl stát precedentem, spustit lavinu 

žalob na města a obce. 

„Je to pro mě neuvěřitelná věc, to se snad ani nedá blíže komentovat. Potkalo mě už ledacos, ale s něčím podobným jsem se 

zatím zaplať pánbůh nesetkal. Je to návod pro všechny potížisty, jak dělat ještě větší problémy, a jak by jim obce mohly 

posluhovat za velké peníze. Přeji si, aby soud tento nesmysl zrušil. Pokud by to mělo takto fungovat, raději se seberu a odejdu 

a nebudu se starat o nic. Vždyť bychom byli za blázny,“ komentoval situaci již před časem starosta Nového Bydžova Pavel 

Louda. 

X X X 

Doživotní renta po šesti týdnech v úřadu? Vzdejte se jí, žádají Trussovou 

Britská premiérka Liz Trussová strávila v úřadu pouhých šest týdnů, podle zákona má ale přesto nárok na doživotní finanční 

příspěvky ve výši až 115 000 liber ročně (3,2 milionu korun), které přísluší všem bývalým ministerským předsedům. Zástupci 

opozice i odborů ji vyzvaly, aby se vzhledem ke svému krátkému působení v čele vlády nároku na velkorysou finanční 

podporu vzdala. 

„Měla by to odmítnout. To by byla správná věc. Strávila v úřadu 44 dní a vlastně na to nemá nárok,“ řekl stanici ITV šéf 

opozičních labouristů Keir Starmer. K témuž vyzval premiérku i šéf Liberálních demokratů Ed Davey. Trussová se premiérské 

funkce ujala 6. září. Ve čtvrtek oznámila, že se funkce vzdá. 

Šéf odborů státních zaměstnanců PCS Mark Serwotka tvrdí, že Trussová by se měla příspěvku vzdát i vzhledem k aktuální 

ekonomické situaci země. „Ve chvíli, kdy jeden z pěti státních zaměstnanců využívá potravinové banky a 35 procent jich 

vynechává jídlo, protože na něj nemá peníze, je groteskní, aby Liz Trussová odešla s bonusem 115 000 liber,“ řekl. 

Finanční příspěvek pro bývalé premiéry známý pod zkratkou PDCA (public duty costs allowance, příspěvek na náklady veřejné 

služby) byl v Británii zaveden po rezignaci Margaret Thatcherové. Má sloužit na pokrytí nákladů na kancelář a personál pro 

někdejší ministerské předsedy, kteří mají v politickém životě země i po odchodu z funkce zvláštní postavení. 

Podle deníku The Guardian si v letech 2020 až 2021 John Major a Tony Blair vyžádali tento příspěvek v maximální výši, Gordon 

Brown a David Cameron si nechali proplatit téměř celou částku, Theresa Mayová si vyžádala 58 000 liber. 

X X X 

Bouzková je v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Nastoupí proti Rusce Anně Kalinské 

Tenistka Marie Bouzková na turnaji v Guadalajaře porazila 0:6, 7:5, 6:3 Ljudmilu Samsonovovou a postoupila do čtvrtfinále. V 

něm poslední česká zástupkyně v Mexiku nastoupí proti další Rusce Anně Kalinské. 

Bouzková mohla hned v úvodním gamu sebrat soupeřce servis, ale brejkbol nevyužila a Samsonovová se rozehrála. Česká 

tenistka navíc nasbírala pět dvojchyb a v prvním setu dostala „kanára“. 

Čtyřiadvacetiletá Bouzková se však oklepala a postupně se zlepšovala. V jedenáctém gamu druhé sady pak sebrala poprvé 

Samsonovové podání a vzápětí čistou hrou vyrovnala na 1:1. 

Začátek rozhodujícího setu Bouzkové nevyšel a Ruska se ujala vedení 2:0. Česká hráčka ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočila 

a došla si pro postup do čtvrtfinále. V něm se utká s Kalinskou. 
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Třiadvacetiletá Ruska porazila 6:2, 2:6, 6:3 krajanku Darju Kasatkinovou, která si navzdory vyřazení zajistila místo na Turnaji 

mistryň. Na závěrečném turnaji tak zbývá už jen jedno volné místo. 

WTA ve čtvrtek informovala o tom, že do Fort Worth se kvalifikovala také Aryna Sabalenková z Běloruska. Už dříve si účast 

zajistily světová jednička Iga Šwiateková z Polska, Tunisanka Uns Džábirová, Američanky Jessica Pegulaová a Cori Gauffová a 

Caroline Garciaová z Francie. 

X X X 

Ledecká má opět problém se svazem. Fanouškům vysvětlila, jak to bude se závoděním za ČR 

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká má problém s reprezentační smlouvou kvůli svým marketingovým právům, která 

chce Svaz lyžařů ČR využívat. Její tým tvrdí, že si následující sezonu bude hradit bez finanční podpory svazu. Na ultimáta, která 

jí svaz dává, není Ledecká ochotná přistoupit. 

„Ahoj všichni, lyžařská a snowboardová sezóna se blíží a já stále nemám reprezentační smlouvu. Ale nebojte, nejvíc ze všeho 

mě baví závodit a vozit medaile pro Českou republiku, jak tomu bylo dosud. Uvědomuju si, že současná situace je složitá, 

nejen ve sportu. Proto jsem navrhla Svazu lyžařů a snowboardistů, že se vzdám podpory od Svazu ve prospěch talentovaných 

dětí a žákovských trenérů,“ napsala v reakci na táhnoucí se rozpory Ledecká. 

„Jsem připravená, že si budu nadcházející sezónu financovat sama, díky podpoře svých osobních partnerů, takže mě na 

sjezdovkách uvidíte!“ dodala s tím, že oceňuje, že ji český svaz i přes neshody bude nadále hlásit do závodů. 

Elitní lyžařka a snowboardistka Ledecká jako poslední ze sportovců Svazu lyžařů ČR neuzavřela reprezentační smlouvu. Ta je 

nezbytná, aby mohla čerpat podporu ze strany svazu. Jeho funkcionáři ve čtvrtek zveřejnili svůj pohled na komplikovaná 

vyjednávání, v němž nařkli tým Ledecké, že se svazem nespolupracuje. Zdůraznili, že Ledecké nabízejí ještě lepší finanční 

podmínky, než měla dosud. 

Jednání o reprezentační smlouvě Ledecké se tak po čtyřech letech znovu stalo věcí veřejnou, což tým kolem Ledecké označil 

za „velmi nešťastné“. „Pokud by svaz našel nového sponzora v oboru, ve kterém už Ester partnera má, bude muset Ester svého 

partnera opustit. Vztahy s partnery se budují dlouhodobě, stojí na vzájemné důvěře a nemůže se k nim přistupovat tímto 

způsobem,“ uvedli členové týmu kolem Ledecké. 

Svaz ve čtvrtek uvedl, že Ledecké zaslal poslední návrh reprezentační smlouvy s tím, že má čas na podpis do konce roku. Elitní 

lyžařka a snowboardistka ultimáta ze strany svazu odmítá. 

Ledecká po zlomenině klíční kosti a následné operaci zahájila tento týden přípravu na lyžích. Kdy vstoupí do Světového 

poháru, není jasné. První rychlostní závod je naplánovaný už na začátek listopadu, kdy se uskuteční nový sjezd v Zermattu a 

Cervinii na hranicích Švýcarska s Itálií. 

X X X 

Tenistce Halepové pozastavili činnost. Rumunská šampionka nemůže hrát kvůli dopingovému nálezu 

Bývalá světová tenisová jednička Simona Halepová má kvůli podezření z dopingu předběžně zastavenou činnost. Mezinárodní 

jednotka pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v pátek oznámila, že dvojnásobná grandslamová šampionka z Rumunska měla při US 

Open na přelomu srpna a září pozitivní test na zakázanou látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek, tedy s 

podobnými účinky jako erythropoetin (EPO). 

„Budu bojovat až do konce, abych dokázala, že jsem nikdy vědomě nevzala žádnou zakázanou látku, a věřím, že dříve či 

později vyjde pravda najevo,“ dodala Halepová | Zdroj: Reuters 

Halepovou zpráva o trestu šokovala. „Za celou mou kariéru jsem na podvádění nikdy ani nepomyslela, bylo by to zcela proti 

zásadám, v nichž jsem byla vychována. Tváří v tvář takové nespravedlivé situaci se cítím naprosto zmatená a podvedená,“ 

uvedla hráčka v prohlášení na twitteru. 

Jednatřicetiletá tenistka, jíž v žebříčku Ženské tenisové asociace aktuálně patří deváté místo, od US Open nehraje. Na turnaji 

vypadla v prvním kole, v polovině září se podrobila operaci nosu, kterou se rozhodla vyřešit dlouhodobé problémy s 

dýcháním, a předčasně ukončila sezonu. 

Právě na newyorském grandslamu Halepová neprošla podle Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu dopingovou 

kontrolou. V jejím vzorku analýza odhalila lék Roxadustat, který se používá k léčbě anémie. Preparát figuruje na letošním 

seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury (WADA). 

„Budu bojovat až do konce, abych dokázala, že jsem nikdy vědomě nevzala žádnou zakázanou látku, a věřím, že dříve či 

později vyjde pravda najevo,“ dodala Halepová. 
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X X X 

Pražané na basketbalový boj do Opavy 

Praha Loni devětkrát, letos poprvé Kolo: 6. kolo Kooperativa NBL 2022/23 Datum, čas, místo: 22.10.22, 18:00, Opava Utkání: BK 

Opava – USK Praha 

Znovu po týdnu se Sovy zapojí do dění Kooperativa NBL, když středeční utkání proti Olomoucku bylo odloženo do 

kalendářního roku 2023 z důvodu účasti Redstone v poháru AAC. Míří na horkou půdu Opavy, kde průměr návštěvnosti ještě 

neklesl pod 1000 fanoušků. USK Praha má s touto palubovkou bohaté zkušenosti z loňského ročníku, kdy se tam prezentoval 

celkem šestkrát. 

Oba týmy se v loňské sezóně navzájem potkaly celkem devětkrát, protože spolu hráli čtvrtfinále. Pražané dokázali zvítězit 

pouze jedenkrát, ale nyní se čeká střet dvou odlišných týmů. Opava má ve svém středu znovu dva cizince. Tím dominantním je 

pivot Bassett, který je s 20 body na utkání pátý nejlepší střelec soutěže, ale díky 9.7 doskočeného míče na utkání je i třetím 

nejlépe doskakujícím hráčem ročníku. Tato ďábelská kombinace z něho dělá čtvrtého nejužitečnějšího hráče celé ligy. Na toho 

si podkošové duo Sov bude muset dát velký pozor. Aby toho nebylo málo, druhý Opavský cizinec Mokráň je třetím 

nejužitečnějším hráčem soutěže a hraje také na pozici pivota. 

Oba dohromady obstarají v průměru 18 doskoků, což je skoro polovina jejich týmu. Plejádu dalších kvalitních a zkušených 

borců má k dispozici trenér Czudek, včetně rozehrávače Šiřiny. Opava si znovu brousí zuby na ligové finále a tomu odpovídají 

i dosavadní výsledky. Prohrála jen v prvním kole s Nymburkem 61:69. Vyhrála v Kolíně, se Slavií a o parník v Hradci Králové. 

Pražané mají stejnou bilanci, když prohráli s Pardubicemi a v posledním kole si poradili s Brnem. Favoritem je Opava, a to 

nejen kvůli hlučnému domácímu prostředí. 

USK ale nemá co ztratit a tato role mladému týmu v poslední době nejvíc svědčí. Francesco Tabellini (trenér USK Praha): 

„Máme za sebou výhru nad jednom z TOP4 týmů v soutěži. Teď jedeme do Opavy, kde se utkáme na horké půdě. Je to jeden 

z týmů, který aspiruje na finále, což dlouhodobě naplňuje i na hřišti. Pokud chceme být na jejich úrovni, musíme laťku našeho 

výkonu zvednout výš. V posledním utkání jsme se dopustili mnoha chyb, přestože jsme předvedli dobré nasazení a odhodlání. 

V sobotu musí mít naše hra pouze pár chyb, protože jen nasazení a odhodlání nebude stačit. 

Jsou solidní a chytrý tým. Chytrý, protože jejich trenér je bývalý skvělý hráč a ví, jak hrát chytře. On čte velmi dobře hru a jeho 

tým také. Využívají mnoha cest, jak získat výhodu nad soupeřem. Tým je tvořen dvěma mladými pivoty a zkušeným 

perimetrem. Přijedeme a budeme se snažit udržet úroveň fyzičnosti, agresivity a zároveň omezit naše chyby.“ Filip Petružela 

(hráč USK Praha): „Opava je kvalitní a těžký soupeř a v posledních letech ukazuje kvalitní zápasy. Očekávám, že tento zápas 

bude jedna velká bitva. Určitě tam nejedeme na výlet, ale jedeme si pro výhru.“ Zranění: Samoura (kotník) Šňůra: 1V – 3V_/mš/ 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo 

ho sdílet s přáteli. 

Menu 

ispigl.eu 

Na našem webu používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše 

preference a opakované návštěvy. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním VŠECH souborů cookie. Můžete však 

navštívit „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas. 

Manage consent 

Privacy Overview 

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that 

are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the 

website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be 

stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some 

of these cookies may affect your browsing experience. 

Necessary 

Vždy povoleno 

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and 

security features of the website, anonymously. 

Cookie 
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Délka 

Popis 

cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store 

the user consent for the cookies in the category "Analytics". cookielawinfo-checkbox-functional 11 months The cookie is set 

by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". cookielawinfo-checkbox-

necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the 

cookies in the category "Necessary". cookielawinfo-checkbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent 

plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. cookielawinfo-checkbox-

performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for 

the cookies in the category "Performance". viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent 

plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. 

Functional 

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, 

collect feedbacks, and other third-party features. 

Performance 

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in 

delivering a better user experience for the visitors. 

Analytics 

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on 

metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. 

Advertisement 

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors 

across websites and collect information to provide customized ads. 

Others 

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. 

Autor: autor || | Autor: || | Autor: | autor 
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392. Kverulant je již 10 let na YouTube 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 23. 10. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6065.70 Kč ● Interakcí: 2 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-je-jiz-10-let-na-youtube/ 

Právě před deseti lety začal Kverulant nahrávat své příspěvky na YouTube. Od té doby jich zveřejnil 192. Naše videa už mají 

téměř půl milionů shlédnutí. A naše komunita roste. Byli jsme sledováni celkem 43 000 hodin. Máme téměř 900 odběratelů, 

staňte se jedním z nich. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-je-jiz-10-let-na-youtube/
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393. Dominik Duka: Kontrolují nás nezávislé instituce i samotný Svatý 

Stolec 

Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 23. 10. 2022, 7:32 

Vydavatel: OUR MEDIA a.s. (cz-28876890) ● Rubrika: Názory a petice 

Dosah: 166 191 ● GRP: 1.85 ● OTS: 0.02 ● AVE: 41735.40 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Organizace Kverulant 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-Kontroluji-nas-nezavisle-instituce-i-

samotny-Svaty-Stolec-718184 

Glosa na facebookovém profilu k prodeji zámku Mostov 

Starým mužům se stává, že někdy začnou myslet i na zadní kolečka. A tak si náš starý kardinál připravil na důchod určité 

portfolio, aby mohl reprezentovat. Nejprve prodal zámek Mostov u Chebu a pak zjistil, že je to přece jenom malá částka. A 

proto jak víme podle organizace Kverulant, vyvedl téměř čtvrt miliardy na svoji soukromou nadaci. Bohužel ale ve stáří už 

člověk nemá velmi dobrý zrak či sluch a současně má i určité výpadky šedé kůry mozkové... 

A tak se stalo, že si vlastně neuvědomil, že když se ocitne v důchodu, tak vlastně zjistí, že Nadace Arietinum není jeho nadací, 

neboť arcibiskupem je jeho nástupce a ne on. U Mostova bohužel vlastně nemohl získat nic, protože arcibiskupové nic 

neprodávají, prodává arcibiskupství - úřad. Podle jednacího řádu a směrnic nemůže nikdy prodávat sám, jak víme. A proto je 

tedy zde prodejní smlouva na zámek Mostov, o kterém je pisatel jednoho článku přesvědčen, že to je největší kulturní 

památka Západních Čech. 

Vím, v jakém byl zámek Mostov stavu, když byl prodáván, takže ona částka nabídnutá od kupujícího byla poměrně pozitivní. 

Zcela jistě je pravdou, že také bylo několik desítek milionů vloženo do oprav této nemovitosti, které byly nutné, ale zůstaly 

nedokončené. Protože ale odborníci v této oblasti jasně řekli, že provozovat lázeňský penzion v Mostově v současné době, 

kdy až téměř 25-30 % lázeňských domů jak ve Františkových lázních, tak v Mariánských lázních i v Karlových Varech zejí 

prázdnotou, kde nejen kvůli znovu začínajícímu covidu chybí pacienti, ale především tyto domy už dávno několik let před tím 

ztratily personál. A protože pražské arcibiskupství chtělo uchovat na Mostově do budoucna pracovníky, tak je náhradně 

zaměstnalo, aby pomáhali při výstavbě. To jsou tedy ony náklady navíc, které byly vloženy. 

Zůstává pravdou, že v okamžiku, kdy uhodila kůrovcová kalamita a po ní covid-19, tak se otřásly mnohé instituce a mnohá 

zařízení se dostaly se do velmi složité situace. Jak vidíme, pražské arcibiskupství tuto situaci muselo zvládnout a zvládlo ji s 

novým personálem, který splnil svoji úlohu. 

A tak mohu na stará kolena říci, protože bez kontroly se nedá pracovat, že všechny prodeje nejenomže byly zpracovávány, jak 

jste se mohli dočíst, kdo sledujete tyto články, význačnými realitními kancelářemi, které vždy na každou nemovitost dávaly 

několik odhadních cen, ale také zvažovaly nejenom bonitu půdy, ale současně také zvažovaly rozvojové plány obcí a 

předpokládání toho, co lze a co nelze kde provozovat. Rovněž tak byly prováděny audity a celý program byl nakonec i 

nezávislými institucemi kontrolován, a to i samotným Svatým Stolcem, jak je v obsaženo v dohodě o našem hospodaření. 

Takže jsem zcela klidný, nepotřebuji k svému důchodu ani haciendu, ani svůj byt, ani své auto a mohu tak žít v duchu toho co 

jsem v životě sliboval a pro co jsem žil. 

Loučím se tedy protentokrát a přeji všem, kteří se zabývají hospodařením naší církve, aby si skutečně vše ověřovali, 

prostudovali a pak hodnotili celou situaci. A to včetně hospodářských výsledků a toho, kam peníze z těchto prodejů jdou a 

které jsou reinvestovány, takže se nesnižuje základní majetek, který církev potřebuje pro svoji hlavní činnost. To nejsou jen 

platy zaměstnanců a investice nutné k zachování podstaty toho, co slouží nejenom věřícím, ale všem lidem, kteří milují kulturu. 

A kulturní člověk je také ten, který hledá pravdu a ví co je slušnost a otevřenost. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného . Předplatitelům nezobrazujeme reklamy. 

Foto: Hans Štembera 

Popisek: Dominik Duka 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-Kontroluji-nas-nezavisle-instituce-i-samotny-Svaty-Stolec-718184
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-Kontroluji-nas-nezavisle-instituce-i-samotny-Svaty-Stolec-718184
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394. Anketa: Vadí vám reklama ve veřejnoprávní České televizi? 
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ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází 

a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku 

obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce 

porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. A jaký je váš názor na 

reklamu na veřejnoprávní ČT? 

Vadí vám reklama ve veřejnoprávní České televizi? 

Velmi vadí 

1 362 (8 %) 

Nahrávání... 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho mrzí, že Česká 

televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Před jedenácti lety, v pátek 14. října 2011 

vstoupil v platnost zákon regulující vysílání reklamy v ČT. Ten zcela zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i 

na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz začala po několika týdnech obcházet, reklamu vysílala dál, 

ale začala ji označovat za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Kverulantovi tento stav zásadně vadí a už v této věci 

podal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání množství podání. Kverulant byl ve svém tažení proti nelegální reklamě zatím 

neúspěšný, ale stále se nevzdává. Pokud i vám vadí nelegální reklama, pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na tento boj 

proti aroganci s jakou je porušován zákon. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-vadi-vam-reklama-ve-verejnopravni-ceske-televizi-nove-2/
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Hana Kordová Marvanová se stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která proti rozkrádání magistrátu bojuje 

už dávno. Skutečnost je ale poněkud jiná. Kverulant odhalil tři případy, kdy radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve 

prospěch sponzora STANU a nenahlásila že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. Proto Kverulant podal na pražský 

magistrát oznámení o spáchání přestupku. Pražský magistrát však sám věc vyšetřovat nemůže a proto nyní požádal 

Ministerstvo spravedlnosti o stanovení dalšího postupu. Kverulant bude dál pečlivě sledovat projednávání této věci. Kverulant 

usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem. 

Hana Kordová Marvanová | fotokoláž Kverulant.org 

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku 

zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních 

služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. 

Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. 

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu JUDr. Hanu Marvanovou k 

zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podání trestního oznámení. Radní 

Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, 

ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde. 

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo 

policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 

deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Jakmile k tomuto zatýkání došlo, Hana Marvanová se okamžitě veřejně 

stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. 

Skutečnost je ale jiná. 

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a 

Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, 

už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí ukládá zákon, neudělala. 

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz: „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 

100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis“. Oba 

zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech 

v Praze. 

Paní Marvanová k tomu uvedla: „Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu 

se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné“. A pokračovala: 

„Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě 

netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“ 

Hlasování ve prospěch sponzora 

Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová-Marvanová pravidelně hlasovala ve 

prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8.února 2021 hlasovala proto, aby si firma Landia Management mohla započíst 

nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. 

To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry 

https://www.kverulant.org/article/o-tom-kdo-bude-vysetrovat-konflikt-zajmu-hany-marvanove-rozhodne-ministerstvo-spravedlnosti/
https://www.kverulant.org/article/o-tom-kdo-bude-vysetrovat-konflikt-zajmu-hany-marvanove-rozhodne-ministerstvo-spravedlnosti/
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využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit 

koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, 

může stavět na větší ploše a do větší výšky. 

A dále na zastupitelstvu dne 9.9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landie mohla postavit 

přístupovou cestu k svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana 

Marvanová hlasovala pro. 

Aby toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát 

sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová opět hlasovala pro. 

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly 

sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli 

přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že dnes obviněný pan Hlubuček se pro společnost 

Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČR. Následně dokonce opakovaně hlasovala 

ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 

159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká: 

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku 

nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, 

oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní 

výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve 

vztahu k neomezenému okruhu adresátů. 

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praha. Ten v 

§ 51 odst. 4 uvádí: 

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování 

určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat 

výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který 

má danou záležitost projednávat. 

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat 

na další funkce tentokrát v dresu Občanské demokratické strany. 

Oznámení o přestupu a stížnost advokátní komoře 

Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v pražské politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a 

když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal na Magistrát hlavního města 

Prahy, oznámení o spáchání přestupu. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, 

spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného 

jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých 

zákonných povinnostech má mít přehled. A konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a 

komunálních voleb zaštiťuje heslem „Jde mi o spravedlnost“. Proto Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na 

advokátní komoru. Advokátní komora dopisem z 22. září 2022 Kverulanta informovala, že věc prošetří a podá mu zprávu. 

O dalším postupu bude rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti 

Pražský magistrát dopisem ze 17.října 2022 konstatoval: „že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního 

samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, 

nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní 

orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu“ a požádal o stanovení dalšího postupu odbor střetu zájmů a 

boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

Prosba o podporu 

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Jan Urban 

Autor: Vojtěch Razima 
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396. Prosíme, přijďte podpořit trvalé otevření areálu Pražského hradu 
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V den výročí vzniku republiky, v pátek 28.října pořádá obecně prospěšná společnost Kverulant.org setkání za trvalé otevření 

areálu Pražského hradu. Začátek setkání bude ve 14:00 a uskuteční se na Náměstí U Svatého Jiřího. To je náměstí za 

Svatovítskou katedrálou. Prosíme přijďte nás podpořit. 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné policejní kontroly. Kverulant usiluje o jejich zrušení a vrácení ukradeného Hradu lidem již několik let. Zeman na Hradě 

sice již brzo skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem. Prosíme přijďte osobně podpořit 

trvalé otevření areálu Pražského hradu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/prosime-prijdte-podporit-trvale-otevreni-arealu-prazskeho-hradu/
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397. Šílená dvojčata polistopadové politiky a amnestie na rozloučenou 
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Už od dob ostudného prezidentování Václava Klause je Pražský hrad znám coby „sídlo českého žvástu“. Pokud se někomu ze 

čtenářů už v tomto místě nevolí zatajil dech nad neúctou k majestátu nejvyšší ústavní funkce, připomenu jen jeho 

celosvětovou televizní ostudu s ukradeným protokolárním chilským perem nebo jeho závěrečné ústavní bouchnutí dveřmi s 

prezidentskou „amnestií“. V trochu jiné verzi by ji mohl zopakovat i končící Miloš Zeman. 

Václav Klaus a Miloš Zeman | Profimedia 

Klausova pouť od doktrinářského neomarxismu, přesvědčení o světě řízeném jen slepým mechanismem a jeho automatikou, 

ke stejně doktrinářskému nacionálpopulismu a nenávisti k Západu už dnes nevzbuzuje nic než jen lítost a posměch. 

Miloše Zemana a Václava Klause, přezdívané už koncem devadesátých let „šílenými dvojčaty“ polistopadové politiky, vždy 

spojovalo přesvědčení o nadřazení státu nad jednotlivcem, společností a zákonem. 

Účel pro ně ve všech případech povoloval i ne-slušné, či rovnou ne-zákonné prostředky a vše spojovala nebetyčná osobní 

arogance a klaka příživných posluhovačů. Oba skončí stejně, snad jen Miloš Zeman už asi nenajde další finanční skupinu, která 

by financovala nějaký podobně pochybný a vysmívaný „institut“. 

Kolaborace s Ruskem a Čínou 

V pátek 28. října 2022 však Miloš Zeman výrok dnes už zesnulého básníka a diplomata Jiřího Gruši o českém žvástu a jeho 

sídle bezpochyby potvrdí mírou nejvrchovatější. 

Má poslední příležitost vystoupit na kdysi úctyhodné oslavě státního svátku v historickém Vladislavském sále, a v přímém 

televizním přenosu k tomu. Už nikdy takovou šanci mít nebude. 

Sál bude naplněn většinou jeho stále ubožejších přitakávačů a těch, kdo přijdou z úřední povinnosti a z nedostatku páteře. 

Bude to bilanční chvíle, a sluší se k takové bilanci deseti let ve funkci prezidenta dodat trochu kverulantské upřímnosti. 

Každý den, po který byl Pražský hrad ze Zemanovy vůle opevněn a po staletích zneprůchodněn pro veřejnost, byl a doposud 

je urážkou národního cítění a sebeúcty společenství, které, pro Miloše Zemana naštěstí, nevidí ploty Jeleního příkopu obalené 

žiletkovým drátem či namontovanými držáky na jeho navěšení, jako tomu je v zatáčce Chotkovy silnice. 

Léta jeho otevřené kolaborace s vládnoucími nedemokratickými antiliberálními režimy v Rusku a Číně poškodila pověst 

českého státu, přičemž jeho názorové veletoče z něj v mezinárodním společenství udělaly už před drahnou dobou pouze 

vysmívanou a trpěnou figurku. 

Ilustrací nad jiné bylo, když z říjnové neprestižnější akce českého předsednictví Evropské rady na Pražském hradě si z 

přítomných desítek hlav států a premiérů na českého prezidenta vzpomněli jen – méně než populární – představitelé Srbska a 

Maďarska. 

Zemanova neschopnost moderovat diskuzi a dlouhodobé zacílení ústavních orgánů, parlamentních komor a politických stran 

se stala jednou z hlavních příčin letitého zaostávání české politické i odborné diskuze o bezpečnostních a strategických 

rozvojových programech. 

Jeho letitá až chorobná nenávist k Bezpečnostní informační službě pak už přímo ohrožovala bezpečnostní zájmy státu. 

Slušnost v cestě nestojí 

Připomeňme ještě jeho slabost pro neskrývanou korupci nejbližších spolupracovníků od jeho „kingmakera“ Miroslava Šloufa 

až po Šloufem vycvičené „kluky“ Nejedlého a Mynáře, a máme obraz jednoduchého populisty, který pro potlesk davu a 

poklonkování okolí klidně poškozuje stát. 

https://www.kverulant.org/article/silena-dvojcata-polistopadove-politiky-a-amnestie-na-rozloucenou/
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Desítky jeho nikdy nešetřených a nevysvětlených setkání s korupcí stály Českou republiku nespočetné miliardy. Nemohl o tom 

nevědět. Některé z nich mu už téměř před deseti lety připomněl videovzkaz „Milošku, žaluj“. 

Není snad nutné dodávat, že se ve stavu prezidentské doživotní beztrestnosti žalobu nikdy neodvážil podat. 

Obraz jeho nabubřelosti a neúspěchu vyniká na pozadí genocidní ruské agrese na Ukrajině a rostoucí čínské agresivity vůči 

Tchaj-wanu. Zeman je totiž prototypem politika, jakého si ruská expanze přála vidět všude na kontinentu na konci svého 

tažení proti liberální Evropě. 

Viděno z Moskvy je totiž všechno od rozpadu sovětské říše jen tragédií, která musí být napravena. Jsme v situaci, kdy čínští 

stratégové zvažují, zda by byl Západ, a především Spojené státy, ochoten a schopen angažovat se současně ve dvou krizích, 

vedle Ukrajiny i v logisticky ještě složitější obraně Tchaj-wanu. A v takové chvíli je sebestředný mluvka tím nejdůležitějším 

spojencem diktatur. 

Miloš Zeman si nikdy nedělal starosti s ústavností a slušnost mu nikdy nestála v cestě. Zatímco v civilizovaných demokraciích 

se řešení personálních otázek přenechává týmu nastupujícího prezidenta, Zeman přikázal přeobsadit klíčové nebo ohrožené 

pozice ještě do konce svého období ve funkci. 

Aboliční dárky na rozloučenou 

To nejlepší nakonec. Podle důvěryhodného zdroje z Pražského hradu se už v nejužším kroužku prezidentových 

spolupracovníků kolem Vratislava Mynáře pracuje na několika verzích „nějaké“ amnestie pro spřízněné a zákonem ohrožené 

osoby. Průběžně jsou prý konzultovány s ministrem spravedlnosti a prezidentovým důvěrníkem a ministrem spravedlnosti 

Pavlem Blažkem. 

Verze plošné amnestie se po zkušenostech s téměř jednotným odmítnutím Klausovy amnestijní frašky z ledna 2013 údajně 

zdá neprůchodná. Vyžaduje totiž spolupodepsání premiérem, nebo jím pověřeným členem vlády. Vláda jako celek potom za 

takové úkony přebírá zodpovědnost. 

Na Hradě panují obavy, že Petr Fiala by v takovém případě neriskoval konflikt s menšími koaličními partnery ve vládě a mohl 

by kontrasignaci odmítnout. Zatím prý proto vítězí verze, přezdívaná údajně „partyzánská“. Opakujeme – jde stále jen o 

spekulaci; informaci se zatím nepodařilo potvrdit z dalšího zdroje. Autor ji však považuje za natolik závažnou, že ji přesto 

zveřejňuje alespoň jako varování. 

Pánové Mynář a Blažek by údajně měli z pověření prezidenta vybrat dvacet až třicet jmen spřátelených, důležitých a trestním 

stíháním ohrožených osob. Každému z nich má být před koncem prezidentova mandátu udělena individuální prezidentská 

milost ve formě abolice, tedy zákazu zahajovat trestní řízení, nebo zastavit trestní řízení už zahájené. Měla by se týkat i 

Andreje Babiše. 

Spolupodpis za vládu iniciativně zajistí ministr spravedlnosti, kterého se premiér neodváží shodit, i kdyby s celou věcí 

nesouhlasil. Ani jeden z těchto individuálních aktů nebude zveřejněn, natož oznámen nebo vysvětlen. 

Zapadá to do teorií o přípravách palácového puče „staré ODS“ a vytvoření velké koalice této části ODS s ANO po skončení 

českého předsednictví Rady EU, ale ještě před březnovým koncem Zemanova mandátu. Druhá opoziční korupční smlouva by 

byla od hradní party takovým hezkým dárkem na rozloučenou. 

Ať už to nakonec dopadne jakkoliv, na celkovém obraze politické kariéry Ing. Miloše Zemana i jejího konce to nezmění vůbec 

nic. Na bidélku zapšklého nacionálpopulismu a směšnosti přibude vedle Václava Klause jeho nikdy neztracené dvojče a dějiny 

leda tak pokrčí rameny. 

A česká společnost si snad nakonec všimne, že česká politika se za jejich prezidentur úplně odpoutala od jakéhokoli 

hodnotového ukotvení – a že je nutné to napravit. 

Jan Urban 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky velkorysým lidem můžeme hlídat politiky 

i v této nelehké době. Buďte jedním z nich a podarujte nás alespoň malým darem. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Fotokoláž Gerd Altmann | Pixabay 

Pokračujeme v kampani za úplné otevření Pražského hradu a 28. října tam pořádáme protestní setkání Odhalili jsme, že 

náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový rezort na Kanárských ostrovech a máme za to, že si ho 

pořídil za úplatky a proto informovali Španělskou policii Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a oznámili její 

přestupek na magistrát Pokračovali jsme v odhalování tunelování církevního majetku Kverulant zkontroloval vyplácení 

poslaneckých náhrad a odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní 

oznámení Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra Díky Kverulantovi 

dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 

institucí veřejné správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. Bez nich bychom museli naši práci 

zastavit. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto 

zabezpečenou darovací bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/pomozte-kverulantovi/


  

Přehled zpráv  1038 

399. Oslavy na Hradě i v podhradí 

Tisk ● MF Dnes - Jižní Čechy; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 27. 10. 2022 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Robert Oppelt 

Dosah: 443 992 ● GRP: 4.93 ● OTS: 0.05 ● AVE: 764823.01 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Společnost Kverulant 

Odkaz: náhled 

Demonstrace, dny otevřených dveří, předávání vyznamenání i kulturní akce. To je 28. říjen. 

Připomínka vzniku republiky není jen večerní slavnostní předávání vyznamenání na Pražském hradě. 

Na celý den je naplánována řada kulturních a společenských akcí po celé republice. 

Otevřené paláce 

Úřad vlády mimořádně otevře některé objekty veřejnosti, třeba Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. „Návštěvníci se 

dozvědí o historii, která sahá až do 16. století, i o současném využití této vládní reprezentativní budovy třeba během českého 

předsednictví v Radě EU,“ popisuje Ivana Krejčiříková z Odboru komunikace Úřadu vlády. 

V sobotu 29. října bude pro veřejnost letos naposledy otevřena nově rekonstruovaná zahrada Strakovy akademie. Celý víkend 

od pátku 28. října se rovněž uskuteční poslední letošní prohlídky ve vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. 

Tradičně se koná den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Veřejnost se dostane do jindy nepřístupných sálů, zasedacích 

místností i některých kanceláří v malostranských palácích. 

V Senátu návštěvníky uvítá jeho úřadující šéfka, místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová. Lidé si budou moci 

prohlédnout Valdštejnský i Kolovratský palác. „Příchozí budu mít také jednu z posledních příležitostí navštívit Valdštejnskou 

zahradu, která se od 1. listopadu uloží k zimnímu spánku,“ uvedla mluvčí Senátu Lada Faldýnová. 

Den otevřených dveří bude i na místě, kde republika v roce 1918 vznikla – v Obecním domě. 

Rušno bude na Vítkově 

S 28. říjnem se tradičně pojí i pražský Vítkov. Dole pod kopcem se po čtyřleté rekonstrukci pro veřejnost poprvé otevře 

Armádní muzeum na Žižkově. Vojenský historický ústav představí sedm a půl tisíce exponátů se vztahem k české historii – od 

počátku českých dějin po zahraniční mise naší armády ve 21. století. 

V 10.30 u Národního památníku na Vítkově začne pietní připomenutí výročí založení Československa za účasti prezidenta 

Miloše Zemana a dalších vysokých představitelů státu. V poledne pak prezident jmenuje na Pražském hradě nové generály. 

Hradu se ostatně všeobecná víkendová otevřenost netýká, rozhodně ne celého. Kvůli večernímu předávání vyznamenání bude 

areál uzavřen pro veřejnost od 16 hodin. Starý královský palác s Vladislavským sálem se neotevře ani následujícího dne. 

Nicméně i na Hradě bude otevřeno něco navíc – o víkendu se lidé budou moci mimořádně projít celým Jelením příkopem. 

Demonstrace v Praze i v Brně 

Každý rok se vždycky najde někdo, kdo si nenechá ujít příležitost oslavit založení republiky společným happeningem. Ve 13 

hodin se například koná na Václavském náměstí demonstrace za odvolání a demisi současné vlády s názvem Nenásilná 

revoluce – Česká republika na 1. místě. 

Zatímco kolem sochy svatého Václava budou lidé protestovat proti vládě, za magistrálou u Národního muzea se podle 

pořadatelů chystají shromáždit všichni, kteří jsou znechuceni proruskými demonstracemi. 

Demonstraci za demisi vlády, proti zdražování a válce nejspíš zažije i Brno, a to od 14 hodin na Zelném trhu. Pořádá SPD, 

Trikolóra nebo Hnutí PES. 

A demonstrovat se bude i na Pražském hradě. Společnost Kverulant hodlá ve 14 hodin na Jiřském náměstí demonstrovat za 

trvalé otevření areálu Pražského hradu. 

Obchody budou zavřené 

https://app.monitora.cz/article/926202630/ba5723280250eeb01d06?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NjYsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5MjYyMDI2MzAsInRpZCI6NTcwNDR9.icjyO8ggU2p6G-VI0eIOccTaUhwlfpqsSocprc4rU_E
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● V pátek 28. října na státní svátek, který připomíná vznik samostatného Československa, budou všechny obchody nad 200 

metrů čtverečních zavřené. Lidé tedy nebudou moci nakupovat v supermarketech a hypermarketech. ● Prodej ve vybrané 

státní svátky zakazuje zákon. Zákon o prodejní době se nevztahuje na obchody s prodejní plochou pod 200 metrů čtverečních, 

čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních, ale ani na prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, 

jako jsou letiště či nádraží. ● Vážení čtenáři, ve státní svátek 28. října také nevycházejí noviny, ve schránkách a na novinových 

stáncích je opět najdete v sobotu 29. října. (row) 

Nácvik Příslušníci Hradní stráže nacvičovali přesun z kasáren do Španělského sálu. Foto: Michal Sváček, MAFRA 

Autor: Robert Oppelt redaktor MF DNES 
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Kalendář 

Přidat do kalendáře 

Praha 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné policejní kontroly. Kverulant usiluje o jejich zrušení a vrácení ukradeného Hradu lidem již několik let. Zeman na Hradě 

sice již brzo skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem. Prosíme přijďte osobně podpořit 

trvalé otevření areálu Pražského hradu. 

Zdroj: Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org, 26. 10. 2022 

Autor: Zita Kazdová 

https://otevrenenoviny.cz/udalost/prijdte-podporit-trvale-otevreni-arealu-prazskeho-hradu/?instance_id=172193
https://otevrenenoviny.cz/udalost/prijdte-podporit-trvale-otevreni-arealu-prazskeho-hradu/?instance_id=172193
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I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu a to setkáním za trvalé otevření Pražského hradu. 

Začátek setkání bude dnes ve 14:00 a uskuteční se na Náměstí U Svatého Jiřího. To je náměstí za Svatovítskou katedrálou. 

Prosíme přijďte nás podpořit. 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné policejní kontroly. Kverulant usiluje o jejich zrušení a vrácení ukradeného Hradu lidem již několik let. Zeman na Hradě 

sice již brzo skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem. Prosíme přijďte osobně podpořit 

trvalé otevření areálu Pražského hradu. 

Na shledanou se těší Vojtěch Razima a Jan Holna 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/28-rijen-2/
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Praha 28. října (ČTK) - Lidé se dnes sešli na Pražském hradě, aby podpořili trvalé otevření jeho areálu. Bylo jich několik desítek. 

Prezident Miloš Zeman sice již brzo ve funkci skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem, 

řekl zakladatel a ředitel spolku Kverulant Vojtěch Razima. Kritizoval zejména kontroly při vstupu. 

Uzavření areálu podle něj přišlo po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015. "V reakci na to Zeman v roce 

2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní 

kontroly," uvedl Razima. 

Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu uspořádají v sobotu dopoledne briefing při příležitosti otevření obou 

částí Jeleního příkopu. Tématem bude plánované trvalé zpřístupnění Jeleního příkopu pro veřejnost a zároveň důležitá 

informace týkající se turistického provozu v nejvýznamnějších návštěvnických objektech Pražského hradu, oznámil dnes Hrad 

ČTK. 

Areál Pražského hradu je veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty jsou 

přístupné každý den od 09:00 do 17:00. 

Vstup do areálu Pražského hradu je šest let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 

09) a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN) letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal 

prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s 

postoji předchozích demokratických prezidentů". Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský 

hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik 

ohledně Hradu zcela neshoduje. 

fd rdo 

Autor: rdo, fd 

https://app.monitora.cz/article/928011285/75d89cafc88f7746e723?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NjcsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5MjgwMTEyODUsInRpZCI6NTcwNDR9.0nKdfZ3poFmXk0fo5pMw2gVScVt75cWV33YdYqKjPYE
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Několik desítek lidí se v pátek shromáždilo na Pražském hradě, aby žádalo trvalé otevření jeho areálu. Prezident Miloš Zeman 

sice již brzo ve funkci skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad patří lidem, řekl zakladatel a ředitel 

spolku Kverulant Vojtěch Razima. Kritizoval zejména kontroly při vstupu. 

Uzavření areálu podle něj přišlo po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015. „V reakci na to Zeman v roce 

2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní 

kontroly,“ uvedl Razima. 

Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu uspořádají dnes dopoledne briefing při příležitosti otevření obou 

částí Jeleního příkopu. Tématem bude plánované trvalé zpřístupnění Jeleního příkopu pro veřejnost a zároveň důležitá 

informace týkající se turistického provozu v nejvýznamnějších návštěvnických objektech Pražského hradu. 

Autor: (ČTK, zr) 

https://app.monitora.cz/article/928041732/207c9ff40d2e6bc83a2e?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NjcsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5MjgwNDE3MzIsInRpZCI6NTcwNDR9.PEbb3eGmNX-0_ieSVoANOjIUjIadke5yvqLarO0lG5E
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Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant nyní zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a 

zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Kverulant se s tímto 

pokrytectvím odmítá smířit, píše předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy by neměly být dodavateli státu. Teprve v červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. 

Ministr Nekola sliboval: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Na podzim 2022 Kverulant svoje otázky na Nekulu zopakoval. Výsledek byl stejný. Z odpovědi datované 4. října 2022 vyplývá, 

že Nekulovo ministerstvo ani nedokázalo přesně vyčíslit kolik by měl Agrofert vracet. Z uvedeného je zřejmé, že žádné 

vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. A Kverulantovi je jasné proč. Lidovec Nekula je jedním z těch politiků, kteří 

Babišovi přidělovali dotace v době, kdy Lidovci, v čele s předsedou strany a ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou byli s 

Babišem ve vládě. Kdyby Nekula skutečně začal s vymáháním neoprávněně vyplacených dotací, hledali by se viníci tohoto 

nezákonného postupu. A Nekula patří mezi politiky, který mají na agrofertizaci osobní podíl. 

Nekulova dotace pro Agrofert 

Zdeněk Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

poskytl státní podporu na pojištění pro dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a 

střední podniky, což Agrofert nebyl. Když na nezákonné čerpání upozornili Kverulantovi kolegové z Hlídače státu, tak Nekula 

přidělení dotace obhajoval. 

Společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory pojištění. Na tu však neměly 

podle tehdejších pravidel nárok. Nekula z pozice předsedy představenstva PGRLF tvrdil, že se fond řídil nařízením a 

https://www.epshark.cz/clanek/11738/zadna-deagrofertizace-se-nekona
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doporučením Evropské komise, které počítá s přechodným dvouletým obdobím, do něhož měla spadat doba od začlenění do 

Agrofertu. Toto přechodné období se však podle metodického pokynu týkalo jen situace, kdy firmy překročí parametry pro 

poskytnutí dotace vlastní podnikatelskou činností, ale nikoliv z důvodu změny vlastnictví, fúze či akvizice. Další státní instituce 

se s interpretací PGRLF stran malých a středních firem neztotožnily, a to ani ty, které spadaly pod ministerstvo zemědělství. 

Tehdejší ministr zemědělství v Babišově vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL) však tento postup fondu PGRLF obhajoval. Reportéři 

ČT o celé kauze tehdy natočili reportáž. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s 

vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje Babiše 

Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu nebylo 

veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Proveďme konečně deagrofertizeci 

Z uvedeného je zřejmé, že konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani 

vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu 

zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny. Proto Kverulant znovu píše 

předsedovi vlády Fialovi a žádá Nekulovo odvolání a iniciaci skutečné deagrofertizace. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Jméno: 

Autor: Mike 
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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, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný 

bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. Proto Kverulant uspořádal 28. 

října 2022 protestní sekání za úplné zrušení plošných osobních kontrol. A jaký je váš názor? 

Areál Pražského hradu by měl být? 

Otevřený bez omezení 

Otevřený jen s malým omezením 

178 (6 %) 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-mel-by-byt-areal-prazskeho-hradu-otevreny-24-01-2022-2-2/
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406. Na státní svátek se na Pražském hradě uskutečnilo protestní setkání 

za jeho trvalé otevření 
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Kurt Gebauer a Vojtech Razima na protestním shromážděni za otevření Pražského hradu 28. října 2022 | foto Tomáš 

Lubovský pro Kverulant.org 

31.10. 2022 

Na státní svátek se na Pražském hradě uskutečnilo protestní setkání za jeho trvalé otevření 

V den výročí vzniku republiky se lidé sešli na Pražském hradě, aby podpořili trvalé otevření jeho areálu. Bylo jich několik 

desítek. Prezident Miloš Zeman sice již brzo ve funkci skončí, ale je třeba dát i všem jeho nástupcům jasně najevo, že Hrad 

patří lidem. V reakci na Kverulantův protest Kancelář prezidenta vydala vágní prohlášení o zmírnění plošných osobních 

kontrol. Dokud však nezmizí, bude Kverulant pokračovat ve svém úsilí. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké 

veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

Kurt Gebauer a Vojtech Razima na protestním shromážděni za otevření Pražského hradu 28. října 2022 | foto Tomáš 

Lubovský pro Kverulant.org 

Zakladatel a ředitel spolku Kverulant.org Vojtěch Razima kritizoval zejména kontroly při vstupu. Uzavření areálu podle něj 

přišlo po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015. „V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o 

teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly,“ uvedl Razima. A 

pokračoval: „Pokud nebude veřejnost tlačit, nic se nestane. Za šest let prorostl systém plošných kontrol celým Hradem a 

nebude lehké ho vykořenit a vrátit Hrad veřejnosti.“ 

Dalším řečníkem byl RNDr. Radim Špaček, předseda Koruny České. Ten uvedl, že zavření celé městské čtvrti, kterou Pražský 

hrad je, nemá v demokratickém světě obdoby a nesmíme se s ním smířit. 

Přední současný architekt Jan Holna připomněl, že hradní komplex je nejvýznamnějším a nejcennějším souborem staveb jaký v 

republice máme. Připomněl zásadní skvělé novodobé úpravy od Jóže Plečnika, Bořka Šípka a Josefa Pleskota a pozastavil se 

nad ubohou podobou přístřešků pod kterou jsou plošné osobní prohlídky vykonávány. 

Jako poslední vystoupil emeritní profesor, akademický sochař Kurt Gebauer. Ten zavzpomínal na porevoluční otevření Hradu 

Václavem Havlem a na instalaci svého díla Pyramidální trpaslík v Jelením příkopu v roce 1992. Připomněl, že Jelení příkop je již 

od roku 2017 uzavřen. Kurt Gebauer uvedl, že otevírání a zavírání Pražského hradu dobře ilustruje jaké poměry panují v naší 

republice. 

Dočasné otevření Jeleního příkopu a vágní slib 

V reakci na Kverulantovy protesty uspořádala Kancelář prezidenta republiky ráno po jeho happeningu briefing. Kancelář 

uvedla, že o víkendu 29. až 30. října mimořádně pro veřejnost otevře celý Jelení příkop a slíbila, že od příští turistické sezony 

by měla být unikátní přírodní rokle pod Hradem přístupná natrvalo. Hrad ještě přidal vágní slib o zmírnění režimu 

bezpečnostních kontrol pro návštěvníky Pražského hradu od začátku příští sezony, tedy od dubna 2023. Uvedený slib je těžké 

brát vážně, už proto, že Zemanovi končí mandát 8. března 2023. 

Miloš Zeman na Hradě již brzo skončí, ale to není zárukou, že Hrad bude zase otevřen. Je docela dobře možné, že Zemanův 

nástupce se opět vymluví na bezpečností rizika. A i když nový prezident bude pro otevření, nepřesvědčí ho bezpečností 

aparát, který svým policistům zajištuje dobře placenou „pohodovou“ přesčasovou práci, že jsou plošné kontroly nutné? 

https://www.kverulant.org/article/na-statni-svatek-se-na-prazskem-hrade-uskutecnilo-protestni-setkani-za-jeho-trvale-otevreni/
https://www.kverulant.org/article/na-statni-svatek-se-na-prazskem-hrade-uskutecnilo-protestni-setkani-za-jeho-trvale-otevreni/
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Kverulant je přesvědčen, že je třeba dát nejen budoucímu prezidentovi zas a znovu jasně najevo, že Hrad patří lidem. A přesně 

to Kverulant už několik let dělá v kauze Vraťte ukradený Pražský hrad lidem. 

Prosba o podporu 

Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile podpořte 

Kverulantův boj za jeho otevření jakkoliv malým za to však pravidelným finančním příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková byla v době jmenování Babišovou 

vládou a pak ještě tři další měsíce v přímo učebnicovém a nezákonném konfliktu zájmů, protože podnikala nejméně v devíti 

firmách. Kverulant.org inicioval zahájení přestupkového řízení s Továrkovou. Ochota a schopnost úředníků potrestat 

arogantní papaláše však tradičně není velká, a proto Kverulant činnost správního orgánu bedlivě sledoval a potrestání urgoval. 

Marně, úřad řízení zastavil. Nyní je však jasné, že Továrková na úřadu v lednu 2023 skončí. Vláda jí neprodloužila mandát. 

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a začněte ho podporovat alespoň 

symbolickou měsíční částkou. 

Hana Továrková | fotokoláž Kverulant 

ČTÚ a zákon o střetu zájmů 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé záležitosti týkající se mobilních telefonů, 

operátorů, rádiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním 

provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a tato společnost rozhoduje o 

miliardách. V čele úřadu stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři. 

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od 

nás měsíčně dostává více než 100 000 hrubého. Předseda Rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 

které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má 

veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno: 

Jmenování Továrkové 

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu 2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby 

přestala být činná hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 

2020 jmenovali předsedkyní ČTÚ. 

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od roku 2016 celkem 118 smluv v celkové výši 1 mld. Kč. 

Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem přisátých na stát nechtělo. 

Kverulant počátkem února 2020 vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila 

Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla Havlíčka, ministra nejen tohoto rezortu, ale i dopravy, 

z 22. února však svědčilo o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a 

omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady zastávala funkce, které podle zákona zastávat neměla: 

„Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že 

člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit všechny náležitosti?“ Více již na DVTV: 

Na konci ledna 2020 Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podle jeho předběžného posouzení Továrková porušila zákon o 

střetu zájmů. Mluvčí rezortu Vladimír Řepka dokonce uvedl, že „ po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové 

na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu“. V únoru ministerstvo radikálně otočilo a došlo k 

závěru, že Továrková není ve střetu zájmů a během třicetidenní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila 

všechny firmy, ve kterých působila. To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že vymazání z obchodního rejstříku trvá 

přibližně pět dnů a ještě 24. února 2020 Továrková figurovala v pěti firmách. 

https://www.kverulant.org/article/na-telekomunikacnim-urade-konci-kverulantem-kritizovana-sefka-tovarkova/
https://www.kverulant.org/article/na-telekomunikacnim-urade-konci-kverulantem-kritizovana-sefka-tovarkova/
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Kverulant byl docela zvědavý, jakým kouzlem došli podřízení Marie Benešové k tak očividné lži, a tak si od ministerstva vyžádal 

kopii onoho právního posouzení. Dozvěděl se, že žádné právní posouzení vlastně neexistuje: „Posouzení mělo podobu 

okamžité mentální analýzy údajů zjištěných z informačních systémů veřejné správy a dalších veřejně dostupných registrů a 

evidencí, jakož i dokladů předložených samotnou paní Továrkovou, a jeho vyústění nemělo podobu formalizovaného 

dokumentu, jehož kopii by Vám bylo možné poskytnout.“ Ministerstvo v dopise Kverulantovi také uvádí, že „paní Továrková v 

zákonné 30denní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon činností, které nejsou slučitelné s 

výkonem funkce členky Rady Českého telekomunikačního úřadu, ukončila“. 

fotokoláž Ateo 

Přestupkové řízení proti Továrkové 

Kverulant se s touto očividnou lží odmítl smířit a v půlce března 2020 podal oznámení o spáchání přestupku porušením 

zákona o střetu zájmů. Ani po dvou měsících mu brněnský magistrát, který má přestupek šetřit, nesdělil výsledek správního 

řízení. Proto Kverulant urgoval poskytnutí těchto informací. Ochota a schopnost úředníků potrestat arogantní papaláše však 

tradičně není velká, a tak mu brněnský magistrát na konci května sdělil, že ještě ani nezahájil řízení o přestupku. Teprve po 

druhé urgenci magistrát uvedl, že v srpnu 2020 v dané věci zahájil řízení a nařídil ústní jednání. Ještě v březnu 2021 stále 

nebylo přestupkové řízení u konce a brněnský magistrát dokázal pouze uskutečnit dvě ústní jednání. 

Magistrát: konflikt zájmů není přestupek 

V červenci 2021 se Kverulantovi podařilo získat pravomocné rozhodnutí. Magistrát řízení zastavil. Odůvodnění považuje 

Kverulant za velmi tendenční. 

Nejprve správní orgán konstatuje, že Továrková porušila zákon v mnoha bodech. Magistrát v odůvodnění píše, že Továrková k 

rozhodnému datu 15. prosinec 2019, dále podnikala na živnostenský list, dále byla advokátkou a dále byla statutárním 

orgánem v pěti společnostech: 

Továrková se dokonce ani neobtěžovala v zákonné lhůtě informovat Ministerstvo spravedlnosti, že rozhodný termín pro 

ukončení veškeré činnosti mimo ČTÚ sice nestihne, ale udělala k tomu všechny potřebné kroky. V odůvodnění zastavení 

přestupkového řízení se píše: „Uvedla, že na ČTÚ jí bylo řečeno, že musí všechny funkce ukončit; to i sama věděla. Jen jí nebylo 

řečeno, že v případě nelze objektivně vše stihnout ve lhůtě, má tuto skutečnost oznámit na Ministerstvo spravedlnosti.“ 

Dodejme k tomu snad jen, že Továrková vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 

Přes vše výše uvedené shledal Magistrát města Brna Hanu Továrkovou nevinnou: „Správní orgán má na základě výše 

uvedeného za to, že obviněná učinila vše, co po ní bylo možné objektivně požadovat, aby dostála své povinnosti vyplývající z 

ust. §4 zákona o střetu zájmů.“ 

Kverulant se svými právníky prozkoumal možnosti podání stížnosti k nadřízenému orgánu. Právníci došli k závěru, že taková 

stížnost by měla jen téměř nulovou šanci na úspěch. Kverulant tak vyčerpal všechny legální a rozumné možnosti, jak 

dosáhnout spravedlnosti a s lítostí tuto kauzu v září 2021 uložil do svého archivu. 

Lobbistka Továrková 

Mimochodem, dlouholetá lobbistka v telekomunikacích Továrková byla do čela ČTÚ počátkem roku 2020 instalována 

ministrem Karlem Havlíčkem přes evidentní konflikt zájmů údajně proto, že jedině ona je tou správnou osobou, která 

prostřednictvím akce 5G přivede do české kotliny dalšího operátora. To se Továrkové nepovedlo. Na podzim roku 2020 bylo 

jasné, že čekání na čtvrtého nezávislého síťového operátora, který by rozhýbal tuzemský trh s mobilními službami, bylo opět 

marné. Z aukce kmitočtů v pásmu 700 a 3500 MHz nový silný celoplošný hráč nevzešel. Vypnulo to z výsledků, které 

publikoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Pásmo 700 MHz, které je vhodné pro vybudování celoplošné sítě, si rozdělili T-

Mobile, O2 a Vodafone. 

Z aukce na 5G získala firma Poda, pro kterou šéfka úřadu dříve pracovala. Úřad Hany Továrkové totiž na jaře 2020 změnil 

podmínky aukce, které nastavil její předchůdce Jaromír Novák. V podmínkách se nově objevilo, že přístup k národnímu 

roamingu budou mít i společnosti, které uspěly buď v letošní aukci v nižším pásmu 3400 až 3600 MHz, nebo v obdobné aukci, 

která se konala v roce 2017. Tato klička nahrává především ostravské regionální společnosti Poda Martina Šiguta, která tyto 

kmitočty vysoutěžila před třemi roky. Z toho vyplývá, že přestože firma Poda letos sice nevysoutěžila nic, bude i tak mít 

přístup do celonárodní sítě jednoho z velkých operátorů. S touto konkrétní podmínkou mají problém i největší tuzemští 

operátoři. Například O2 a T-Mobile podaly stížnost k Evropské komisi. 

Konec Továrkové na ČTÚ 

Na ČTÚ dojde v následujícím období k velkým změnám. Post šéfky úřadu opustí po třech letech Hana Továrková, kterou do 

funkce jmenovala předchozí Babišova vláda. Současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nebyl s prací Továrkové 
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dlouhodobě spojen, nakonec ale nepřikročil k jejímu odvolání a nechá jí doběhnout tříletý mandát. Novým předsedou Rady 

ČTÚ se stane dosavadní radní Marek Ebert, který předsednické křeslo převezme od 1. února 2023. Továrková tak z vedení ČTÚ 

odchází s ostudou, a to je dobře. 

Kverulant a ČTÚ 

Kverulant se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá poprvé. Nejprve, v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa, šlo o to, že 

se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 

ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip tak rovněž stanul v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto si Kverulant 

vytkl za cíl jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se, v červnu 2015, členem 

rady ČTÚ stal Jiří Peterka. Přesto byl i on nadále členem konsorcia soukromých firem. Z pozice odstoupil, teprve když 

Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů. Na tomto místě je třeba konstatovat, že konflikty zájmů obou pánů dosti 

blednou v porovnání s chováním Hany Továrkové. 

Prosba o podporu 

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů vysokých státních úředníků, jakkoliv 

malým za to však pravidelným darem. 

za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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408. Zkouška sirén 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren-2-2-2/ 

Pravidelná zkouška sirén vám především má připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta za to, že bojuje proti 

věrolomným politikům a rozežraným úředníkům. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500. K darování můžete použít i 

tuto zabezpečenou darovací bránu. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu, jakkoliv malým, za to však 

pravidelným, měsíčním příspěvkem v jeho boji. 

Reklama 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. A dosahujeme konkrétních pozitivních 

změn ve veřejném životě. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Pokračujeme v kampani za úplné otevření Pražského hradu a 28. října jsme tam uspořádali protestní setkání Odhalili jsme, že 

náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový rezort na Kanárských ostrovech a máme za to, že si ho 

pořídil za úplatky a proto informovali Španělskou policii Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a oznámili její 

přestupek na magistrát Pokračovali jsme v odhalování tunelování církevního majetku Kverulant zkontroloval vyplácení 

poslaneckých náhrad a odhalil, že poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář a podal na něj trestní 

oznámení Středočeský kraj před rokem Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 11 miliard. Nyní ji 

skutečně vypsal Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra Díky Kverulantovi 

dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu Zmapovali jsme ceny pronájmu kanceláří u 85 

institucí veřejné správy, odhalili rekordní plýtvání a vyzvali k nápravě 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o 

lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 1340 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, 

buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací 

bránu. 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/zkouska-siren-2-2-2/
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409. Jak to doopravdy bylo s NEN 
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Kverulant má k dispozici zaručeně pravé přiznání portugalského lobbisty, který popisuje, jak to doopravdy bylo s NEN. NEN je 

národní elektronický nástroj, který kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. 

NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. 

Přestože je NEN pro veřejnou sféru zadarmo, skoro nikdo ho nechce. Na konci června 2020, téměř pěti letech povinného 

používání státními instituce a utracení půl miliardy korun ze státního rozpočtu, mělo na státním nástroji NEN registrováno 

profil zadavatele 1184 organizací, což tvoří tržní podíl 4,96%. Tunelování však nadále pokračuje. Před koncem roku 2019 

vypsáním zakázky za 150 milionů ušité na míru jedné firmě. Kverulant.org protestoval a podal tehdy podmět k prošetření 

zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten mu počátkem dubna 2020 dopisem sdělil, že se zadavatelem 

podezřelého tendru zahájí správní řízení. Oceňte Kverulantovo úsilí a pomozte mu zastavit tento tunel a prosadit potrestání 

tunelářů. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/jak-to-doopravdy-bylo-s-nen-3/


  

Přehled zpráv  1054 

410. Zkorumpovaný náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel 
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Přestože současný náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel byl téměř celý svůj profesní život zaměstnancem státu, 

přišel si na velké peníze. Daňhel měl nebo má podíly v desítkách firem a vlastní 37 nemovitostí včetně hotelového rezortu na 

španělských Kanárských ostrovech. Kverulant je přesvědčen, že si na ně „vydělal“ především za svého předchozího působení 

ve zbrojním státním podniku Letecké opravny Malešice braním úplatků od preferovaných dodavatelů. O svá podezření se 

podělil se španělskou zpravodajskou jednotkou bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů bude muset 

tamním orgánům prokázat, že si na hotelový rezort našetřil legálně. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň 

malým darem. 

Radomír Daňhel náměstek ministr spravedlnosti Pavla Blažka | 23. srpna 2022, Praha | foto ČTK 

Banda Dona Pabla 

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek, přezdívaný pro svoje mafiánské způsoby Don Pablo, stal znovu ministrem 

spravedlnosti. Na konci roku 2021 Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním na stejném 

ministerstvu působil již v letech 2012–2013. Kverulant staronového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka 

ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy. 

Radomír Daňhel je muž, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam 

titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za 

studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Pavel Blažek | Fotokoláž ATEO 

Daňhelův životopis 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední 

školy nastoupil v roce 1987 na komunistickou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě 

týlového a technického zabezpečení. Pak se na dva roky stal náčelníkem finanční služby na VÚ 4014 Pohořelice. Následně 

pokračoval jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky na Ministerstvu obrany ČR. V armádě a na ministerstvu obrany 

zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do státní správy se opět vrátil v roce 

2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v roce 2013 ho Blažek „uklidil“ do 

státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak ředitelem pro obchod a logistiku 

a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 stal opět ekonomickým náměstkem 

ministra spravedlnosti Blažka. 

Daňhelův hotelový rezort na Kanárských ostrovech 

Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven 

relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým 

způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník 

nashromáždil velký majetek, to není. To však není Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky 

nemovitostí včetně hotelového rezortu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a 

nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Rezort nedávno prošel 

nákladnou rekonstrukcí. 

Ohasis Boutique Suites | foto Tripadvisor 

Daňhel vlastní desítky dalších nemovitostí 

https://www.kverulant.org/article/zkorumpovany-namestek-ministra-spravedlnosti-radomir-danhel/
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Kverulant počátkem roku 2022 požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech majetkových přiznání Radomíra 

Daňhela. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 

2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z 

Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního oznámení pana Ing. 

Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici, částečně limitován, neboť podle § 14b odst. 1 písm. 

d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon o střetu zájmů‘), se v případě 

veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v rozsahu 

skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Z 

nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto 

jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o 

katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další).“ 

Majetková přiznání by měla umožnit veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají 

povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto 

neumožňuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje a žádá nápravu. Nyní však zpět k 

Daňhelovi a jeho majetku. 

Daňhel má podíly v desítkách firem 

Podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 neziskových 

organizacích. Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 

712 749 373 Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 

80 veřejných zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor. 

Graf vazeb 

Rozsáhlou vlastnickou strukturu Daňhelova působení dobře ilustruje následující graf vazeb. Podobné grafy se primárně 

používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře interaktivní 

graf. Odkaz na něj naleznete i zde. 

Graf vazeb Radomíra Daňhela | Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf 

Pozorný čtenář si patrně povšiml, že v Kverulantově grafu vazeb jsou uvedení dva Radomírové Daňhleové, jeden, ten z 

ministerstva, je narozen 18.11.1968 a ten druhý 10.7.1955. Datumy narození jsou v grafu vždy těsně u jména. Tím druhým 

Daňhelem by se Kverulant vůbec nezabýval a do grafu neuváděl, kdyby s Daňhelem z ministerstva neměl vazby přes fyzická 

osoba podnikající dle živnostenského zákona Radomír Daňhel s IČO 73276651. 

Daňhel vedl účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů 

Za tyto podvody dostali podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani v roce 2021 několikaleté tresty. Daňhel v kauze 

figuroval jako svědek. O podvodech podle svých slov nevěděl. Podle Kverulanta si ale podezřelého jednání svých klientů 

všimnout musel. 

Skupina mužů v čele s El-Talabanim a Husseinem Rekhemem vytvořila podle obžaloby v Brně v letech 2008 až 2010 dva 

řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Zboží 

bylo přitom výrazně nadhodnoceno, cílem nebylo dosažení zisku, ale získání neoprávněného odpočtu DPH. Podle obžaloby 

muži jednali jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly a kompetencemi. 

Účetnictví těmto firmám zpracovávala Daňhelova firma Deup. Podle auditora společnosti Good Governance Lukáše Pečeni 

musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů. „V neposlední řadě, hlavní účetní by měl mít vždy alespoň 

přiměřenou jistotu, že jím zúčtované doklady zachycují věcnou skutečnost,“ řekl Pečeňa. 

Daňhel tvrdil, že samotné účetnictví firem nezpracovával. „Dělal jsem na základě výstupů z účetnictví daňová přiznání, 

případně účetní závěrky. A v rámci závěrek jsem neměl k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z těch podkladů z 

účetnictví,“ uvedl. Účetnictví zpracovával jeho zaměstnanec Petr Kubeš, který se ale odmítl vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. 

„Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany,“ dodal Daňhel. 

Podivné smlouvy za miliony korun 

Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel byl zástupcem generálního ředitele a obchodním ředitelem státního podniku Letecké 

opravny Malešice Praha. Za tento podnik podepsal s Ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 

dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun. Právě především v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit 

na celou řadu nemovitostí včetně hotelového rezortu. Kverulant dokonce ví o konkrétním případu, kdy o úplatek žádal. 
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V říjnu 2022 kolegové za serveru Investikace.cz upozornili na další podivné smlouvy. Státní podnik LOM, jehož zřizovatelem je 

ministerstvo obrany, chce poslat sto milionů korun dvěma českým firmám Defcon a Vorrens. Mají mu pomáhat s kontrakty v 

Etiopii a v Alžírsku. Podnik s téměř tisícovkou zaměstnanců by si přitom takové služby mohl zajistit sám a za mnohem nižší 

cenu. Firma Defcon byla navíc zapletena do velkého zbrojního skandálu v Nigeru. Obchodní agendu měl v LOM na starosti 

úsek pod vedením právě Radomíra Daňhela. 

Vrtulník Mil-35M | foto Nigerijské vzdušné síly 

Pražské firmy Defcon a Vorrens se mohou mít v příštích letech dobře. Státní letecké opravny LOM, které nabízejí modernizace 

a opravy vrtulníků řady Mi a výcvik pilotů především pro českou armádu, s nimi loni a na začátku letošního roku uzavřely dvě 

lukrativní smlouvy. Za zahraniční poradenství a administrativní pomoc by si každá mohla přijít na padesát milionů korun. 

S firmou Vorrens podepsal LOM smlouvu v lednu 2021. O veřejnou zakázku tohoto státního podniku na „poskytování 

technicko-obchodních služeb v Alžírské demokratické a lidové republice“ se podle zprávy zadavatele (LOM) nikdo jiný 

neucházel, její předpokládaná hodnota byla vyčíslena na 50 milionů korun. Technicko-obchodní služby má Vorrens poskytovat 

čtyři roky. Z kontraktu, zveřejněného v registru smluv, plyne, že podnik LOM chce „realizovat projekty“ pro ministerstvo 

národní obrany Alžírska. Jaké konkrétně ale smlouva nezmiňuje. 

Firmě Vorrens bude LOM platit za to, že zprostředkuje jednání s alžírským ministerstvem národní obrany, přeloží dokumenty 

do „příslušného jazyka“, poskytne konzultace při „plnění uzavřených smluv“ a bude pomáhat při převzetí dodávek či 

případných reklamacích. Pracovníkům LOM má při cestě do Alžírska také zajistit ubytování, dopravu a „jazykovou pomoc“. 

Přímo ve smlouvě není cena 50 milionů korun uvedena, objevuje se v „písemné zprávě zadavatele“, kterou LOM zpracoval 

poté, co byla firma Vorrens jako jediný účastník veřejné zakázky vybrána. 

Obdobný kontrakt uzavřel LOM na začátku roku 2022 s firmou Defcon, patřící Petru Markvartovi. O veřejnou zakázku státního 

podniku se rovněž ucházela jako jediná a za čtyři roky si také může přijít na 50 milionů korun. Poskytovat má obdobné služby 

jako Vorrens s tím rozdílem, že v Etiopské federativní demokratické republice. 

Proč si druhý největší podnik leteckého průmyslu v Česku s téměř tisícovkou zaměstnanců a navíc s aparátem ministerstva 

obrany za zády na zmíněné služby najímá externisty a nezajistí si je vlastními silami? A není padesát milionů korun za kontakty 

na zahraniční ministerstva obrany, překlady, pomoc při komunikaci kolem dodávek a servis pro pracovníky LOM v cizině 

hodně přemrštěná částka? Jednou z možných odpovědí na tyto otázky je korupce. 

Oznámení o praní špinavých peněz do Španělska 

Dle Kverulantova názoru je zřejmé, že Daňhel ke svému rozsáhlému majetku mohl jen těžko přijít legálně. Proto podal v říjnu 

2022 oznámení o podezření legalizace výnosů z trestné činnosti do Španělska. Tamní zákon totiž požaduje po zahraničních 

politicích prokazovat původ příjmů, za který si tam kupují nemovitost. Politici jsou tam kontrolováni daleko víc než v české 

kotlině a dá se říct, že je tam pro ně dost obtížné něco legálně koupit. Developeři a realitky mají povinnost prověřit, že peníze 

jsou čisté. O původ peněz se tam má zajímat i banka prodávajícího. 

Kverulant svoje podání adresoval Výkonné službě Komise pro prevenci praní špinavých peněz a peněžních trestných činů 

(Sepblac). To je finanční zpravodajská jednotka Španělska, která je jediná na celém území státu. 

Reakce Ministerstva spravedlnosti 

Kverulant o tom, že vyzval španělské úřady, aby vyšetřily okolnosti pořízení hotelového rezortu vysokým úředníkem, 

informoval média. Reakce Ministerstva spravedlnosti byla uveřejněna ještě ten den a dá se, jako obvykle, shrnout větou: „Je to 

kampaň a ta částka také nesedí“ 

Maličký apartmán o dvou místnostech 

O dva dny později už resort spravedlnosti netvrdil, že Daňhel „nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech“ a 

Daňhel pro Ekonomický deník uvedl: „K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o 

čtvrtinový podíl na dvou bytových domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše 

pořízené řadu let před příchodem do LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a 

apartmán o dvou místnostech v Los Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka 

vlastní rodinný dům ve středních Čechách a tím mohu výčet uzavřít.“ 

Prosba o podporu 

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým 

kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc jakkoliv malý, zato však pravidelný příspěvek. 
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Autor: Vojtěch Razima 
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411. Buďte v obraze 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 4. 11. 2022, 7:11 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 11 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/budte-v-obraze-nove-newsletter-unor-2021-2-2/ 

Chodí vám na e-mail málo newsletterů? Máme pro vás snadné řešení: krátké Kverulantovy zprávy! Napište si o ně! Přibližně 

jednou za 14 dnů vás budeme informovat o právě nejdůležitější kauze v Kverulantově boji proti věrolomným politikům a 

rozežraným úředníkům. 

New York Times Journal 1920 | Pixabay 

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném 

zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz 

systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Často dosahujeme konkrétních 

pozitivních změn ve veřejném životě. 

Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a 

podpora veřejnosti. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem 

sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. 

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, 

že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši pozornost. Když se vám Kverulantovi zprávy nebudou líbit, můžete 

se z odběru kdykoliv snadno odhlásit. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/budte-v-obraze-nove-newsletter-unor-2021-2-2/


  

Přehled zpráv  1059 

412. Srovnání života politika a běžného občana: O pohádkovém platu 

100 000 korun, obědech za 70 korun a autě a bytu zdarma si mohou 

lidé jenom nechat zdát 

Online ● udalosti247.cz (Zprávy / Politika) ● 6. 11. 2022, 15:32 

Vydavatel: abcMedia Network, s.r.o. (cz-05584027) ● Autor: Martin Duplák ● Rubrika: Komentáře 

Dosah: 37 024 ● GRP: 0.41 ● OTS: 0.00 ● AVE: 24656.57 Kč ● Interakcí: 424 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Společnost Kverulant 

Odkaz: https://udalosti247.cz/komentare/snovy-poslanecky-zivot/ 

Poslancům od příštího roku zřejmě výrazně vzrostou platy, a to na hodnoty, o kterých si většina lidí může nechat zdát. Náplň 

práce tomu často neodpovídá. 

Hrubý měsíční plat řadového poslance se má od ledna roku 2023 zvýšit na 102 tisíc korun, informuje web iDnes . Jde o částku, 

která je téměř dvojnásobkem aktuální průměrné mzdy v Česku. Jak Události247 psaly zde , průměrná mzda za první pololetí 

letos stoupla, a to včetně bonusů a odměn na 49 166 korun. Na takovou částku přitom dosáhne málokdo. Například 

průměrná mzda u pomocných prací je jen 26 tisíc. Řada lidí si proto musí v době zdražování hledat druhou práci, aby byli 

schopni utáhnout své měsíční výdaje. 

Poslanci do práce nemusí 

Někteří tak třeba před prací ještě roznáší noviny, případně po práci rozváží zboží či uklízí. Mnoho občanů je tak pro zajištění 

důstojného života pracovně v zápřahu od brzkých ranních hodin často až do večerních. Naopak poslanec je sám svým pánem. 

Nikdo nehlídá, kolik hodin denně práci věnuje. Brzké ranní vstávání rozhodně není třeba. Poslanecké schůze většinou 

nezačínají dříve než v 9 hodin ráno. Pokud se ráno zákonodárce probudí a nemá chuť pracovat, jednoduše se omluví. 

i Zdroj fotografie: Jan Polák / Creative Commons / CC BY-SA 

Parlament má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému s 5% klauzulí 

Důvod může uvést v podstatě jakýkoliv, o plný plat nepřijde. Problém může být zdravotního, rodinného, pracovního i 

osobního rázu. Jak připomíná web Měšec , poslanci mají výhodu, že nejsou zaměstnanci, a proto nemusí svou nepřítomnost 

omlouvat příslušným dokladem. O tom se může většině občanů nechat zdát. V případě, že se nedostaví do práce bez 

omluvení, mohou často počítat s výpovědí. To poslanec si dokonce může naplánovat půlroční studijní stáž s tím, že bude 

pobírat dál poslanecký plat. 

Jde jen o svědomí 

Tak to chtěl provést i Jan Farský, který odjel na začátku roku na šest měsíců studovat do USA. Poslancem chtěl zůstat i nadále, 

svého mandátu se vzdal až po kritice kolegů a veřejnosti. Jak je ale možné, že vůbec o takovém postupu poslanec hnutí STAN 

uvažoval? Podle ústavy je poslanecký mandát volný a zákonodárce je tak vázán jen svým svědomím, připomíná web iDnes . S 

tím rozhodně poslanci nemají problém a plat pobírají, i když se práci příliš věnovat evidentně nechtějí. 

i Zdroj fotografie: S vědomím Jana Farského / Facebook 

Jan Farský už řadu měsíců před sněmovními volbami věděl, že byl přijat na několikaměsíční stáž na univerzitě v americkém 

Oregonu 

Příkladem z minulosti je i exposlanec Lubomír Volný, který sice pobíral nemocenské dávky, ale přitom se v té době 

zúčastňoval demonstrací. Částka 102 tisíc, která zřejmě na zákonodárce příští rok čeká, není konečným příjem. Poslanci mají 

nárok na příspěvky za různé funkce a paušální náhrady, které se pohybují v desítkách tisíc korun. Zákonodárci sice už nemají 

nárok na bezplatnou veřejnou dopravu, ale dostávají paušální náhradu na jízdenky či pohonné hmoty pro vlastní auto. 

Jurečka má čas na telefonáty 

Nemusí proto každý den rozmýšlet nad tím, jestli budou mít dost financí na to, aby se dostali do práce automobilem, jak to 

má v době růstu cen pohonných hmot většina obyvatel. Poslanec dostane vše proplaceno. Výše dopravních výdajů a jejich 

https://udalosti247.cz/komentare/snovy-poslanecky-zivot/
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náhrad se určuje podle vzdálenosti obce, ve které má poslanec trvalý pobyt, píše web Měšec . Zákonodárci, kteří jsou 

například z Moravy ve vzdálenosti větší než 250 kilometrů od sídla Sněmovny dostanou každý měsíc na dopravu 60 procent 

platové základny, což činí více než 50 tisíc korun, píše dále web Měšec. 

Na cestě z domu do Prahy, pokud máte něco důležitého na srdci, tak klidně zavolejte, do půlnoci budu určitě na příjmu       

pic.twitter.com/w2StKCYATV 

— Marian Jurečka (@MJureka) January 10, 2022 

Někteří navíc vůbec nemusí řešit pořízení automobilu, aby se do práce pohodlně dostali. Předsedové sněmovních výborů, 

komisí a poslaneckých klubů mají nárok na služební vůz, upozornil web TN . Členové vedení Sněmovny mají ke služebnímu 

autu navíc i řidiče. Stejně jako ministři. I proto mají spoustu času dělat si například po cestě do práce či z práce PR a 

prezentovat to jako pomoc občanům. Čas tímto způsobem využívá například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka 

(KDU-ČSL). 

Luxusní auta jsou samozřejmostí 

Na svém účtu na sociální síti Twitter několikrát sdílel své telefonní číslo s tím, že je připraven si s lidmi promluvit. „Na cestě z 

domu do Prahy, pokud máte něco důležitého na srdci, tak klidně zavolejte, do půlnoci budu určitě na příjmu,“ zněla jedna z 

jeho výzev. Pro obyčejné lidi je představa toho, že je někdo vozí pravidelně několik stovek kilometrů do práce zdarma na 

hranici fantasy. Navíc je třeba upozornit, že komfort je v případě poslanců zaručen, protože Sněmovna své vozy pravidelně 

obměňuje. 

i Zdroj fotografie: Depositphotos 

BMW řady 7, které poslanci využívají 

Těsně před loňskými parlamentními volbami bylo vyčleněno na nákup nových automobilů 9,55 milionů korun. Přitom v 

garážích Sněmovny nebyli žádné staré vozy. Jednalo se o šest limuzín BMW řady 7 a dvě SUV stejné značky, informoval web 

Blesk . Žádné z nich nemělo vyšší nájezd než 200 tisíc kilometrů. Samozřejmě cestování je i pro politiky náročné, a tak pokud 

zrovna nemají náladu, mohou využít přímo v Praze poslaneckou ubytovnu. Toto slovo v mnoha lidech evokuje nekomfortní 

skromné bydlení, to ale neplatí v souvislosti se zařízením pro zákonodárce. 

Pohádkové bydlení v centru Prahy 

Jak se v minulosti ukázalo, jde o velmi dobře zařízené byty i s výhledem na Petřín. Součástí jsou garáže, recepční služba i úklid. 

Kancelář Poslanecké sněmovny za provoz bytů platí statisíce měsíčně, jak informoval web Seznam Zprávy . Zákonodárci, kteří 

nechtějí mít za sousedy své kolegy a raději si pronajmou v Praze vlastní byt, mají samozřejmě nárok na náhradu, která 

přesahuje 20 tisíc korun. Na první pohled je zjevný rozdíl od pracujících občanů, kteří v případě nalezení práce mimo bydliště 

musí řešit nákladné dojíždění či se kvůli práci prostě přestěhovat. 

i Zdroj fotografie: Depositphotos 

Petřín 

Tím ale výčet výhod poslanců v každodenním životě nekončí. Zajít si na oběd o pracovní pauze se stává pro mnoho lidí téměř 

luxusem. Průměrná cena obědů stále roste a v Praze brzy překoná dvousetkorunovou hranici, upozorňuje server Seznam 

Zprávy . Takové ceny ale neplatí v poslanecké kantýně, kde se ceny za porci drží stále pod stokorunou. Smažený sýr s 

vařenými bramborami a tatarskou omáčkou má cenovku pouhých 78 korun. 

Oběd za hubičku 

O něco dražší jsou špagety aglio olio, které vyjdou na 93 korun, píše web iDnes . Pokud tak poslanec průměrně zaplatí za 

jeden oběd 80 korun, jeho měsíční náklady na stravu v práci činí 1600 korun. Běžný občan, který dá v průměru za oběd 180 

korun, má ale výdaje za jídlo v práci o 2 tisíce korun vyšší. Roční rozdíl činí 24 tisíc korun. Jak bylo uvedeno, další statisíce 

zákonodárce ušetří ročně za náklady za pronájem a za dopravu. Poslanec navíc nemusí ze svého vysokého platu ukrajovat ani 

v případě, že navštíví i jiné než poslanecké restaurační zařízení. 

i Zdroj fotografie: Depositphotos 

Poslanci si mohou v kantýně dopřávat řadu jídel za méně než 100 korun 

Jednou z náhrad, kterou zákonodárci pobírají, jsou za výdaje na stravování při svých tuzemských cestách. Šestnáct procent z 

platové základny je určeno na to, aby mohl poslanec zaplatit za kávu či jídlo při svých pracovních schůzkách. Jestli ale peníze 

využije na rodinné obědy těžko někdo zkontroluje. Zároveň je ale třeba připomenout, že částka je určena také na to, aby se 
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poslanec reprezentativně oblékal. Finance na slušný oblek má tak zajištěné. Jestli je využívá, jak by měl, může každý zhodnotit 

při jeho vystoupeních ve Sněmovně. 

Fiktivní pronájem kanceláře 

Ani tímto ale výčet příjmů poslance ze státního rozpočtu nekončí. Aby se poslanec mohl komfortně scházet se svými voliči, má 

mít kancelář ve svém volebním kraji. I na provoz této místnosti dostává náhrady. Částka je závislá na velikosti města, 

připomíná web Měšec. Jedná se v řádu o několik desítek tisíc korun. Další finance zákonodárce dostává na pronájem nábytku 

a vybavení, úhradu telefonních poplatků a připojení k internetu či kancelářský materiál. Občas se ale ukáže, že poslanec ve své 

údajné kanceláři ani není. 

i Zdroj fotografie: Uživatel Občanská demokratická strana / Creative Commons / CC BY 

Petr Bendl 

Jak zjistil server Deník , existenci regionální poslanecké kanceláře Petra Bendla (ODS) v Rakovníku mají řešit dokonce orgány 

činné v trestním řízení. Podle zjištění obecně prospěšné společnosti Kverulant si Bendl pronajímá kancelář fiktivně. Cena za 

prostor o výměře 100 metrů čtverečních přitom podle smlouvy dosahuje 21 200 korun, píše dále web Deník. Za co a komu 

zmíněná částka nakonec připadá je tedy otázkou. Zdá se tak, že přestože poslanci mají vše zjednodušené, někdy jim to 

nestačí. 

Autor: Martin Duplák 
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Lídři pražské ODS v roce 2010. Zleva Pavel Klega, Boris Štastný, Bohuslav Svoboda, Petr Bříza, Petr Hána, Rudolf Blažek, Jan 

Kalousek | foto ODS 

07.11. 2022 

Jak Praha prodělala na kšeftech s billboardáři nejméně 180 milionů 

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o povolení 350 billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách 

MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Praha na ní tratila neméně 180 milionů korun. Kverulantovi vždy vadilo 

kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Se svými podáními se 

dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale v říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil 

maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout 

zrušení smlouvy. Usedavá kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala 

demontáž jednotlivých billboardů. Ta však postupuje zoufale pomalu. Do konce třetího čtvrtletí roku 2022 bylo odstraněno 

pouhých 11 billboardů z 350. Kverulant proti této liknavosti protestuje a dál bude pečlivě sledovat, zda nakonec budou 

billboardy skutečně odstraněny. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti billboardům a nevýhodným smlouvám alespoň 

symbolickou částkou. 

Lídři pražské ODS v roce 2010. Zleva Pavel Klega, Boris Štastný, Bohuslav Svoboda, Petr Bříza, Petr Hána, Rudolf Blažek, Jan 

Kalousek | foto ODS 

Nevýhodné smlouvy 

V prosinci roku 2008 uzavřel magistrát dodatek smlouvy s firmou JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Ta byla tehdy 

společným podnikem francouzské matky JCDecaux a české billboardové společnosti BigBoard. Platnost dodatku měla skončit 

až 30. června 2022. Magistrát v době podpisu tvrdil, že tento dodatek narovnal pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. 

Na první pohled to tak dokonce vypadalo. Hodný JCDecaux se v dodatku zavázal přidat ke stávajícím 600 dalších 300 nových 

čekáren MHD a 50 kontejnerů na tříděný odpad. JCDecaux se také zavázal, že bude Magistrátu platit nejméně 9 milionů ročně. 

A jako třešničku na dort ještě JCDecaux přihodil Magistrátu možnost zadarmo používat jednu stranu každého billboardu. 

Tehdejší náměstek primátora Pavel Klega tehdy tvrdil, že Praha tak získá za dobu trvání dodatku celkem 358 milionů korun. 

Prý si na to nechali vypracovat znalecký posudek. No prostě idylka. 

Jenže při bližším zkoumání to žádná idylka nebyla a není. Spíš pořádný tunel. 358 milionů korun pro magistrát vypadalo 

lákavě, ale to tvrdil pan Klega, který je pod dodatkem podepsán. Celková částka ve výši 358 milionů korun odpovídá roční 

platbě ve prospěch magistrátu v průměrné výši 28,6 milionu korun. Kverulant měl o výši této částky velké pochybnosti od 

samého počátku. Oprávněně. Počátkem roku 2016 zjistil, že JCDecaux platí magistrátu přibližně třikrát méně, jen asi 10 až 12 

milionů korun ročně. 

Ztráta 180 milionů korun 

Na konci roku 2022 Kverulant zjistil, že místo Klegou tvrzených 358 milionů korun dostala Praha od roku 2009 celkem jen 

méně než polovinu této částky a to 178 milionů korun. Praha tak přišla nejméně o 180 milionů korun. V zájmu objektivity je 

však třeba říct, že JCDecaux na základě původní smlouvy a Klegova dodatku pro Prahu postavil a provozoval 873 přístřešků na 

zastávkách městské hromadné dopravy. A co za to JCDecaux dostal? Inu nebylo toho málo. Praha vypečené společnosti 

povolila vybudování a provozování více než 1 300 reklamních prvků s vizuálním smogem. Z toho bylo 350 billboardů. 

Billboardy v historickém centru Prahy 

Billboardy byly protlačeny i do historického centra města, a to i přesto, že tam podle vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTP) být nesmějí. Jeden billboard je na Malé Straně, dva na Hradčanech, pět 

https://www.kverulant.org/article/jak-praha-prodelala-na-kseftech-s-billboardari-nejmene-180-milionu/
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na Novém Městě a jedenáct poutačů přibylo na Vinohradech. Několik billboardů bylo postaveno v oblastech se stavební 

uzávěrou, magistrát schválil výjimku. S budováním billboardů bylo třeba spěchat. Zejména před volbami v roce 2010. Dodatek 

s JCDecaux totiž dává magistrátu možnost mít na jedné straně billboardu svoji reklamu zadarmo. A tak bylo třeba ukázat 

voličům, jak se ODS o město dobře starala. 

Praha, Nádražní ulice, duben 2010, foto Kverulant.org 

Plakáty ODS se na billboardy vrátily i před komunálními volbami v roce 2010. Trestní oznámení pro podezření, že ODS pro 

svou propagaci zneužila plochy určené pro nekomerční využití, bylo podáno, ale posléze odloženo. Tematické návrhy pro 

nekomerční využití vitrín schvaluje čtvrtletně městská rada. Po mnoho měsíců se na nich město prezentovalo groteskní 

kampaní: „Praha, město kultury“. Kverulant si myslí, že heslo „Praha, město billboardů“ by odpovídalo realitě více. 

Billboardy uprostřed křižovatek 

Další billboardy stojí v těsné blízkosti nebo přímo uprostřed frekventovaných křižovatek, ve středních dělicích pásech 

komunikací nebo u výjezdů z rychlostních silnic. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou tyto nosiče velmi rizikové, 

neboť na kritických místech rozptylují pozornost řidičů, často dokonce některé značky či semafory zakrývají nebo jim tvoří 

„pozadí“. Někde dokonce zakrývají výhled řidiče na přechod pro chodce, na kterém svítí zelená jak chodcům, tak vozidlům, co 

přes něj jedou. 

Praha, křižovatka Českobrodská, Pod Táborem únor 2011, foto Kverulant.org 

Ničemný znalecký posudek 

„Dopravní psychologové“ ale mají na bezpečnost silničního provozu radikálně odlišný názor. Zvláště když jim billboardáři z 

JCDecaux dobře zaplatili. To se pak nerozpakovali vydávat hromadné „znalecké posudky“. Kverulant pochybuje, že PhDr. 

Brichová vůbec opustila moravské Slatinice, aby zkoumala pražské billboardy. To jí však nebránilo podepsat se pod dokument 

velmi pochybné úrovně: 

Podle Silničního zákona je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by mohlo 

snižovat viditelnost, rozpoznatelnost či účinnost dopravních značek a zařízení nebo rozptylovat pozornost účastníků provozu. 

Navíc by měly být všechny billboardy opatřeny svodidlem dle normy. Svodidla většinou chybí úplně nebo nejsou podle 

normy. Ale to magistrátu nevadilo a v letech 2009 a 2010 vesele a rychle kolaudoval. Zákon, nezákon. Pak se však trend 

změnil. I díky Kverulantovi si městské části uvědomily, že dodatek mezi JCDecaux a magistrátem pro ně není nikterak závazný, 

a začaly využívat zákonné možnosti, jak nové billboardy nepovolovat. JCDecaux tak měl koncem roku 2015 postaveno jen 100 

billboardů z celkového zamýšleného počtu ve výši 250 billboardů. 

Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Kverulant se už od roku 2008 nehodlá smířit s existencí nemravného dodatku. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na 

úkor veřejných rozpočtů. Kverulant si myslel, že dodatek, na kterém někdo vydělá skoro miliardu, nelze podle zákona 

podepsat bez výběrového řízení. Proto Kverulant podal první podnět ÚOHS a domáhal se zrušení celého dodatku. Po roce 

urgencí se však dočkal jen zamítnutí svého podání: 

Podání k Evropské komisi 

Kverulant se však nevzdal a připravil podání k Evropské komisi. Podání, resp. stížnost na porušení zákona při podpisu dodatku 

mezi magistrátem a JCDecaux odešla do Bruselu v říjnu 2012 a tam byla Evropskou komisí dlouho „projednávána“. Než byl 

Brusel se svým „zkoumáním“ hotov, změnil se v roce 2013 v ČR zákon, kterým se činnost ÚOHS řídí. Úřadu přibyly nové 

pravomoci, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“. Novela zakotvila pro všechny orgány veřejné správy zákaz narušit 

hospodářskou soutěž podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem. A přesně to se podle Kverulanta 

stalo. Dle tehdy nového § 22aa odst. 2 ZOHS mohl ÚOHS za správní delikt spáchaný orgánem veřejné správy ve smyslu 

citovaného ustanovení uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. A tak Kverulant nelenil a v dubnu 2013 podal na ÚOHS 

další, již druhé podání. Odpověď ÚOHS byla na poměry české kotliny blesková. ÚOHS přišel na to, že když už rozhoduje 

Brusel, oni mohou mlčet. V tom jsou čeští úředníci opravdu dobří. 

Bruselští byrokraté sice nebyli tak rychlí, ale za svými českými kolegy zase nezůstali pozadu v alibismu. Evropská komise po 

roce zkoumání zaslala Kverulantovi dopis, že to je vše MOŽNÁ OK, ale pokud NENÍ, musí to Kverulant komisi znovu napsat. A 

když do měsíce nenapíše, že NENÍ, bude si Komise myslet, že si to Kverulant rozmyslel a svoji stížnost bere zpět. 

Kverulant to samozřejmě nevzdal a trval na vyřízení své stížnosti, ale ani to nakonec nepomohlo. V únoru 2014 Komise 

rozhodla, že se Kverulantovým podmětem zabývat nebude, protože je na první pohled jasné, že vše je v naprostém pořádku, a 

to proto, že to tvrdí posudek, který si Praha nechala zpracovat. 
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Billboardáři se hádají 

Rok 2014 byl vůbec bohatý na události. Nejprve společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., opustila česká 

billboardová společnosti BigBoard a zůstal jen francouzský vlastník. Pak se v srpnu 2014 v Praze začaly ve velkém objevovat 

billboardy, které upozorňovaly na krajně nevýhodný dodatek smlouvy mezi Prahou a JCDecaux. Za kampaní proti JCDecaux 

stál její bývalý partner, v tu dobu však už jen její hlavní konkurent, největší česká billboardová společnost BigBoard. Kdo jiný 

by mohl lépe vědět, že městský mobiliář dodávaný Praze je opravdu předražen, než ten, kdo ho společně s francouzskou 

JCDecaux více než pět let dodával. 

BigBoard se dokonce rozhodl sdělit veřejnosti, kolikrát je dodávaný městský mobiliář předražen: 

Kampaň BigBoardu s ušlechtilým názvem „Pro lepší město“ pokračovala i na podzim roku 2015. BigBoard se snažil veřejnost 

přesvědčit, že městský mobiliář pro Prahu má být zainvestován a provozován soukromou společností, která by ho následně 

financovala z příjmů z reklamy na mobiliáři. Je celkem evidentní, že hochům z BigBoardu nešlo o to, aby se Praha stala lepším 

městem. Kdyby to mysleli vážně, asi by museli z Prahy stáhnout stovky svých billboardů. BigBoardu šlo o to, aby v dodatku 

smlouvy s magistrátem nahradil JCDecaux. Má‑li však BigBoard hodně vydělat, princip musí zůstat stejný. A tím je parazitování 

na veřejném rozpočtu a veřejném prostoru. Tyto veřejné statky nepatří ani BigBoardu, ani JCDecaux a ani pražským radním, 

ale nám všem. Zkušenosti ukazují, že tyto hodnoty je třeba chránit a přesně to Kverulant dělá. 

Pražské stavební předpisy 

Ale BigBoard neútočil jen na konkurenci z JCDecaux. Terčem byly nové Pražské stavební předpisy (PSP). Tento prováděcí 

předpis ke stavebnímu zákonu upravuje obecné požadavky na využívání území a na výstavbu v hlavním městě. Součástí 

původně navržené normy byla i rozsáhlá regulace venkovní reklamy, a právě proto spustili billboardáři kampaň s cílem PSP 

zrušit. To se jim sice nepodařilo, ale nakonec byla v květnu 2016 schválena taková verze stavebních předpisů, která pouze 

zajistí, že se pražská billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové lobby označit za 

úspěch. Významným pokrokem je pak možnost podle schválených PSP zcela zakázat reklamu prostřednictvím územních a 

regulačních plánů jednotlivých městských částí. 

Kverulantovo druhé podání na ÚOHS 

Nyní však zpět k dodatku smlouvy s firmou JCDecaux. Jak už bylo řečeno, Kverulant sice bitvu u Evropské komise prohrál, ale v 

roce 2013 se změnil zákon a ÚOHSu přibyla nová pravomoc, tzv. „dozor nad orgány veřejné správy“, a proto Kverulant v září 

2014 odeslal na ÚHOS již zmíněné druhé podání. Zprvu se zdálo, že tentokrát se jím ÚOHS bude konečně zabývat. Dokonce 

se zdálo, že ÚOHS to vezme z gruntu a bude se zabývat nejen dodatkem z roku 2008, ale celou smlouvou z roku 1994: 

Kverulantovo třetí podání na ÚOHS 

Ale ani v červnu 2016 ještě nebylo o Kverulantově druhém podání na ÚOHS rozhodnuto. Proto se Kverulant rozhodl připravit 

a podat nové, již třetí podání. Kverulantovi právníci tentokrát zjistili, že Praha měla v roce 2008 postupovat podle koncesního 

zákona a vybrat provozovatele billboardů v koncesním řízení, které by dalo šanci i ostatním. Praha tak patrně mohla získat 

lepší cenu a lepší podmínky. 

Jen odborníci patrně vědí, že základní právní úpravu veřejného investování tvoří nejen zákon o veřejných zakázkách, ale také 

koncesní zákon. Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je 

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné 

zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to 

zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje 

umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě billboardů jsou těmito užitky peníze inkasované od 

zadavatelů reklamy. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb. V 

případě billboardů je tímto rizikem nezískání dostatečného příjmu od inzerentů. Výstavba a provozování billboardů na 

městských pozemcích jsou tedy učebnicovým příkladem koncesní smlouvy. 

Bohužel Kverulant nebyl úspěšný ani se svým třetím podáním na ÚOHS, jak se dozvěděl v lednu 2017. Sdělení ÚOHS o 

výsledku šetření se dá shrnout takto: „Moc rádi bychom Kverulantovy podněty prošetřili, ale protože jsme roky, a to i přes 

Kverulantovy opakované stížnosti, nereagovali, tak nám mezitím nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu 

trestní odpovědnosti z 10 na 5 let a už se nedá nic dělat.“ Kverulant si však nemyslí, že se nedá nic dělat, a tak v únoru 2017 

odeslal na ÚHOS nové podání. Tentokrát šlo o opatření proti nečinnosti, resp. stížnost proti způsobu vyřízení Kverulantova 

podnětu přímo u předsedy ÚOHS. Bohužel ani tentokrát nebyl úspěšný. Předseda úřadu Petr Rafaj mu v obsáhlém 

vyrozumění o vyřízení stížnosti na konci března oznámil, že jeho stížnosti nevyhovuje. 

Praha 5, únor 2011, foto Kverulant.org 
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Výměna zastávek 

Jak už bylo řečeno, usedavá kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala 

demontáž jednotlivých billboardů. Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) vybrala společnost Premio Invest, 

která pro ni provádí stavební práce nutné pro výměně přístřešků na zastávkách MHD za nové. 

Celková cena jedné instalace je podle THMP i s projektovými pracemi 150 až 180 tisíc. Na samotné přístřešky v roce 2021 

firma vybrala dodavatele, cena jednoho v běžném provedení je asi 350 tisíc korun včetně skel. Na konci třetího čtvrtletí roku 

2022 bylo odstraněno celkem 292 přístřešků a vybudováno 283. Za nové zastávky město zaplatilo 167 milionů korun. To je 

560 tisíc na jednu novou zastávku. To jistě není málo, ale zhruba to odpovídá vysoutěžené ceně. Celkem město plánuje 

vyměnit 700 zastávek. Hotovo má být do konce ledna roku 2023. 

Na podobu zastávek nechalo město už v roce 2018 vypsat designovou soutěž, kterou vyhrála designérská dvojice Michal 

Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj spolu s Alešem Kachlíkem a Martinem Klanicou. 

Vítězný návrh studia Olgoj Chorchoj 

Pomalá demontáž billboardů 

A jak probíhá odstraňování více než 1300 reklamních prvků, které si JCDeaux v Praze pořídila? Velmi, velmi pomalu. a tak do 

konce třetího čtvrtletí roku 2022 bylo odstraněno pouhých 7 reklamních sloupů, 68 reklamních vitrín a 11 velkých billboardů. 

Kverulant se s tímto liknavým postupem odmítá smířit a v listopadu 2022 opět vyzval politiky a úředníky z Pražského 

magistrátu, aby konečně začali vizuální smog likvidovat. 

Prosba o podporu 

Jak již bylo řečeno, Kverulantova usedavá kritika nakonec vedla k tomu, že se Praha s JCDecaux rozešla a začala demontáž 

jednotlivých billboardů. Ta však vázne. Billboardářům jde o velké peníze z jejich pronájmu a některým úředníkům možná o 

velké peníze z úplatků. Kverulant bude dál pečlivě sledovat i to, zda nakonec budou opravdu přístřešky na MHD nahrazeny 

transparentně a za rozumnou cenu. Kverulantův boj proti korupci a billboardové lobby tak ještě zdaleka nekončí. Pomozte 

nám zastavit billboardovou mafii jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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414. Nový stavební zákon by mohl vrátil billboardy k dálnicím a silnicím 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/novy-stavebni-zakon-by-mohl-vratil-billboardy-k-dalnicim-a-silnicim/ 

Vláda schválila návrh stavebního zákona, který ruší zejména jeden stavební super úřad. Návrh však obsahuje celou řadu 

dalších změn, které změní i výklad ostatních předpisů. Jednou z těchto změn je rozvolnění definice zastavěného území. To by 

mohlo na některých místech znamenat návrat billboardů k dálnicím a silnicím I. třídy. Novela stavebního zákona nyní míří do 

poslanecké sněmovny. Kverulant.org dnes dopisem upozornil všechny poslance a senátory na hrozící návrat billboardů. 

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti nebezpečným billboardům a pomozte mu alespoň symbolickým darem. 

Ulice K Barrandovu, Praha, 31 srpen 2009 | Foto Tomáš Lubovský pro Kverulant.org 

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

přijetí se významně zasloužil Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji 

zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to 

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

nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na 

odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky se zdá, že Kverulant s vyčištěním okolí silnic od vizuálního 

smogu uspěl. To by se však nyní mohlo změnit. 

Rozsáhlá novela, která navazuje a v řadě případů ruší změny schválené předchozím kabinetem Andreje Babiše jako je 

například jeden stavební superúřad, totiž upraví celou řadu zákonů, se kterými novinky stavební legislativě kolidují. Jedním z 

nich je i výše zmíněný zákon o pozemních komunikacích, který upravuje jaké stavby a za jakých podmínek se mohou 

vyskytovat v okolí silnic a dálnic. 

Znění nového zákona patrně otevírá provozovatelům reklamních poutačů cestu k osazení okrajů komunikací s výjimkou míst 

bez jakékoliv zástavby. Zakopaný pes se skrývá v pojmu souvisle zastavěné území. Problém je přitom skrytý v jediném slově 

„souvislé“. Dle zákona o pozemních komunikacích nemohou být billboardy v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy. Tam 

kde dálnice či silnice první třídy vede městem, tedy zastavěným územím, zákaz billboardů neplatí. Ruší ho právě souvisle 

zastavěné území kolem komunikace. Novela stavebního zákona však hovoří jen o zastavěném území. 

Současná právní úprava souvisle zastavěné území definuje poměrně přesně. Musí jít o soubor alespoň pěti budov s popisnými 

čísly a jejich vzdálenost od sebe nesmí přesahovat 75 metrů. Právě v takovýchto územích narazilo ministerstvo dopravy na 

odpor provozovatelů billboardů v roce 2018, když začalo s odstraňováním poutačů z ochranných pásem komunikací. Nyní by 

se ale tato pásma mohla rozšířit do oblastí, které jsou zastavěná mnohem řidčeji a odkud poutače v předchozích letech 

zmizely. 

Kverulant chce věřit, že předkladatel novely, ministerstvo pro místní rozvoj nemělo v úmyslu zařídit návrat billboardů. Patrně 

jde spíše o snahu resortu sladit termíny používané v jednotlivých zákonech. Přesto podle Kverulanta existuje nebezpečí, že 

přijetím novely stavebního zákona vznikne nový prostor pro expanzi nebezpečného vizuálního smogu. Proto Kverulant dnes 

upozornil všechny poslance a senátory na hrozící nebezpečí. Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti nebezpečným billboardům 

a pomozte mu jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/novy-stavebni-zakon-by-mohl-vratil-billboardy-k-dalnicim-a-silnicim/
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415. Násilné policejní zastavování vozidel: S trubkovým rámem na 

cyklistu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 8. 11. 2022, 17:26 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 2 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/ 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant.org, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT, rámy demontovala a plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila. Prosíme podpořte naši práci na této kauze alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

I když bylo těsně před půlnocí, 28. ledna 2021, dva chrabří plzeňští policisté seděli ve své služební Octavii 4×4 zcela bdělí. 

Jakkoliv jistě měli ve voze příjemné teplo, oči se jim neklížily. A ještě že tak! Přesně ve 23.55 totiž zaregistrovali – zřejmě na 

kost vymrzlého – nebezpečného (!) cyklistu. Muž ovšem nebyl policistům podezřelý jen tím, že jel na kole. Připomeňme si, že 

koncem ledna 2021 měli občané dodržovat zákaz vycházení v souvislosti s pandemií. 

Není divu, že se chrabrá policejní hlídka rozhodla ihned „pomáhat a chránit“. Dobří muži zákona spustili své houkačky a 

světelným nápisem „STOP“ dali cyklistovi jasně najevo, co má udělat. Jenže zmrzlý cyklista – ke své veliké škodě – se 

zastavením otálel. Celé dvě (!) minuty s ním měli policisté svatou trpělivost. Poté si vzpomněli na nápis, který vozí na dveřích 

služební Octavie a cyklistovi rychle pomohli… trubkovým rámem svého vozu. Před pádem na tvrdý chodník jej sice neochránili, 

nicméně sanitku mu velkoryse zavolali. 

Úmyslné nabourání do motorky 

Zpětně viděno, „péče“ plzeňských policistů možná měla jisté mezery, přece jen chodník moc měkký není, nehledě na roční 

období. Policisté v Jihočeském kraji jsou v tomto směru ještě dále. Když 25. února 2020 hledali místo, kam srazit motorkáře 

(rozuměj PIT manévr), udělala to českokrumlovská hlídka tak ohleduplně, že tento „upadl do měkkého podloží a do křovin“, 

jak čteme v zápisu z akce. 

Neproškolený policista 

Ve statistice, kterou z vyžádaných policejních podkladů vypracoval Kverulant, se dočtete i o případu z Karlovarského kraje. V 

neděli 20. prosince 2021 ve 23.05 tu PIT manévr provedl riskantním způsobem zcela neproškolený policista, a to jen a pouze 

podle instrukcí velitele služby. Tím jednoznačně porušil § 51 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: „ Policista je 

oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen“. Nadřízený nicméně konstatuje, 

že šlo jen o formální nedostatek. Kverulant si v této souvislosti pokládá (řečnickou) otázku, jestli by PČR nemohla začít šetřit 

také na povinné střelecké průpravě. V případě nasazení by pak policisty v akci – například přes vysílačku nebo aplikaci v 

mobilu – mohli instruovat střelci z krajského operačního střediska. 

Z Michiganské dálnice do české kotliny 

O evropsky unikátní trubkové rámy na nových Octaviích se novináři zajímali, když čeští policisté zakázku za více než 350 

milionů Kč představili daňovým poplatníkům. Inspirací pro lepší „ochranu a pomoc“ občanů prý byly dobré zkušenosti 

policistů ze zámoří. 

Zkratka PIT znamená v angličtině „precision immobilization technique“, i když na ní nic přesného není. Policisté ji okoukali 

během návštěvy Spojených států amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou 

extravagancí. Policie tam také ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

Podle Kverulanta ale policisté zřejmě podcenili několik významně rozdílných souvislostí – především jde o nižší rychlosti, 

kterými se v USA jezdí. Dále také o větší vzdálenosti a rozměry, ať už amerických automobilů, nebo silnic. Faktem je, že 

neexistují žádná data, o která by PČR mohla opřít své výstřední a nebezpečné rozhodnutí. Kverulant to zjistil na základě 

dotazu, který poslal na Policejní prezidium poté, co 23. června 2022 srazilo policejní auto na přechodu pro chodce v Evropské 

https://www.kverulant.org/cases/nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/
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ulici devítiletou holčičku. Naštěstí tento policejní vůz nebyl vybaven trubkovým rámem, jinak by následky nehody byly téměř 

jistě podstatně drastičtější. 

„Soutěž“ s jediným dodavatelem 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Přesto si česká policie pořídila na 

konci roku 2019 takových vozů 478. Cena vozidla pro „silniční dohled“ (229 ks) byla 610 350,82 Kč bez DPH a cena vozidla 

„prvního sledu“ (249 ks) byla 600 927,68 Kč bez DPH. Celkem tedy Policie ČR utratila i s DPH 350 milionů korun. 

Trubkové rámy na čele policejních aut jsou samozřejmě zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se 

dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. A zřejmě ne náhodou je žádný policejní sbor evropské země 

u hlídkových vozů, které najedou na silnicích z principu opravdu hodně kilometrů, nepoužívá. Faktem zůstává, že český nápad 

s trubkovými rámy je tak výjimečný, že jiné automobilky než domácí Škoda takový vůz homologovaný nemají. Také proto se 

do „veřejné soutěže“ hlásí jen jediný dodavatel. Nevznikl nakonec nápad s trubkovými rámy jinde než na policejním prezidiu?! 

Peníze, které se v tomto točí, rozhodně nejsou malé, policie totiž plánuje další nákupy. 

Podezření z korupce zvyšuje i to, jak idiotsky a zcela neprofesionálně se vedení PČR k problematice rámů staví. I malé dítě 

chápe, že poté, co se do provozu zavede něco nového, notabene kontroverzního, což trubkové rámy na autech PČR 

bezpochyby jsou, mají vedoucí pracovníci – v soukromé i státní sféře – sledovat provozní data. Sama policie ale používání 

rámu nevyhodnocuje vůbec nijak. Přesto se prý rámy „osvědčily“, a tak policisté chtějí dalších 800 takových vozidel. Vskutku 

skandální závěr. 

Z frází a obsahové vaty, kterou nám v odpovědích na naše otázky poslali v červenci 2022 z Policejního prezidia, jsme 

pochopili, že pokud chceme nějaká relevantní data o efektivitě kontroverzních rámů, musíme si je z policejních záznamů 

vytěžit sami. To jsme také udělali a zde je výsledek: 

Informace od policie nebyly zadarmo 

Policisté znají cenu své práce, a tak si za kopie úředních hlášení, která se musí vyplňovat po každém použití donucovacích 

prostředků (DN), naúčtovali 15 562 Kč. Vyhledávání prý bylo „mimořádně rozsáhlé“. Tuto sumu jsme na policejní účet mohli 

odeslat jen díky velkorysosti vás, našich podporovatelů a dárců – děkujeme! 

Vyhodnocení PIT manévrů 

V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit ani dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech 

byly v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada „honiček“ netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené. A to přesto, že zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky § 53 odst. 5 uvádí: „ Policista při použití 

donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 

protiprávního jednání.“ 

Jak jsme z úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a 

jak taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se to stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje. 

Zajímavé je, že ve více než polovině z 35 případů (v 16) došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. 

Argument, který ve své odpovědi zmiňuje PČR, že „trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu“, je při 

porovnání s daty jen těžko obhajitelný. 

Efektivita PIT manévru je sporná i z hlediska operativy – jak uvádí sami policisté ve svých protokolech, 5 PIT manévrů bylo 

zcela neúčinných, 9krát bylo třeba manévr opakovat. Další zajímavostí je to, jak se k PIT manévrům staví Krajské ředitelství 

policie Zlínského kraje. V protokolech totiž žádný PIT manévr nezmiňují. Auta s rámem případně používají jen jako bariéru, se 

kterou zahradí cestu ujíždějícímu řidiči – předtím zpravidla aplikují zastavovací pásy. Nejednoznačný vztah k PIT manévrům 

mezi tuzemskou policejní komunitou naznačují statistiky za rok 2022. Ve 4 krajích – Pardubickém, Libereckém, Plzeňském a 

Moravskoslezském – se letos „nePITovalo“ (stav k 08/2022). 

Kvůli anonymizaci údajů a odlišnému formátu zpracování jednotlivých protokolů a hlášení jsme se bohužel nemohli dostat k 

řadě dalších klíčových faktorů. Bylo by velmi potřebné vyhodnotit přiměřenost zásahu, kde jistě hraje důležitou roli závažnost 

prvotního přečinu, pro který řidič před policisty ujíždí. Dalšími kritérii by mělo být i to, kolik osob je v autě, které policie svým 

PIT manévrem ohrozí. 

Další důležitou souvislostí, kterou máme k dispozici jen v některých hlášeních, je rychlost, při které policisté PIT manévr 

použili. Server Auto.cz například cituje studii, podle které jsou rychlosti nad 55 km/h pro „PITování“ problematické: „ podle 

studie ASME Dynamic Systems z roku 2008 byl PIT manévr považován za legální při rychlostech do 50 mph (80 km/h). Za 
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některých okolností se však mluví už jen o rychlostech do 45 mph (72,4 km/h) a některé materiály hovoří o rychlosti jen do 35 

mph (55 km/h).“ Ostatně sama policie, konkrétně Martin Souček z Útvaru vzdělávání, klade na nízkou rychlost, při rozhovoru 

pro Českou televizi, důraz. 

Policie: Nesvítilo mu zadní světlo, tak jsme ho vytlačili do svodidel 

Podle toho, jak si někteří policisté dávají v protokolech o použití PIT manévru záležet na tom, aby zdůraznili nízkou rychlost, 

dá se předpokládat, že jim to na školeních kladli na srdce. Praxe je ale zřejmě odlišná, v autech s rámem se v mnoha případech 

stávají z policistů „ostří hoši“, i když vám jen nesvítí zadní světlo. 

V mnoha protokolech, které si Kverulant vyžádal od PČR, jsou ale detaily samotného PIT manévru začerněny nebo zcela chybí. 

Není pochyb, že kdyby PČR měla zájem data o efektivitě vyhodnocovat, bylo by toto kritérium rychlosti klíčové a policisté by 

to měli evidovat. Stejně tak by bylo vhodné hledat souvislosti mezi následky a typem karoserie vozu (jeho těžištěm). 

Významný bude i vliv povrchu (pole, silnice), kde policista PIT použije. 

Nebezpečný řidič pod vlivem drog? 

Častým argumentem zastánců policejní bezohlednosti při zastavování vozidel je nutnost zastavit nebezpečného řidiče pod 

vlivem drog či alkoholu. Fakta však hovoří jasně. Takové případy jsou opravdu velmi, velmi ojedinělé. Ve všech 41 Kverulantem 

zmapovaných případech násilného zastavení vozidla byli zachyceni jen dva lidé pod vlivem drog. V obou případech to byli 

jezdci na jednostopých vozidlech. V jednom případě to byl motocykl a v druhém dokonce kolo, tedy dopravní prostředky, 

které se jako zbraň používají jen velmi nesnadno. Oba měli pozitivní testy na amfetamin/metanfetamin. Obdobné je to s 

počtem případů úmyslného policejního bourání do vozidel opilých řidičů. Ze všech 41 případech byli skutečně opilý jen dva 

řidiči ze tří. Ten třetí řidič nadýchal jen 0,27 ‰ alkoholu, což odpovídá přibližně jednomu desetistupňovému pivu. 

Čekání na průšvih, který přijde 

Pravděpodobnost, že trubkové rámy pro česká policejní auta vymyslel na Policejním prezidiu v pražské Strojnické ulici nějaký 

osvícený vizionář, jehož přístup ostatní evropské policejní sbory teprve později objeví, pochopí (a okopírují), je nesmírně nízká, 

prakticky nulová. Mnohem pravděpodobnější je opačný vývoj, že v souvislosti s trubkovými rámy přijde nějaký průšvih – 

prokázaní korupce či neférových podmínek pro soutěže, nebo ještě hůř: zbytečná smrt, případně těžké zranění s následky – 

třeba i některého za zasahujících policistů, kterým rámy dávají falešný pocit bezpečí. Nad všechnu debatu jsou rámy 

nebezpečné pro nás ostatní účastníky silničního provozu. Srážka s autem, které je vybaveno trubkovým rámem, bude mít 

pochopitelně vždy horší následky, než kdyby ve stejné situaci policejní vůz rám neměl. 

Trubkové rámy a PIT manévry jsou podle Kverulanta idiotským anachronismem, který ukazuje, jak „progresivně“ o nás 

„civilech“ přemýšlejí policejní generálové ve Strojnické ulici. Kromě toho, že rámy zcela otevřeně kašlou na ochranu nejslabších 

typu cyklista/chodec, nezohledňují ani další trendy v evropské mobilitě. Jde například o chytré a rychlé elektronické systémy 

stabilizace. Převažujícími vozy na silnicích jsou dávno auta s vyšším těžištěm, typu SUV, pro které jsou PIT manévry ještě 

nebezpečnější než pro auta nižší. A co elektromobilita – budou policisté tupě bourat i do aut s akumulátory, aby riskovali 

následky neuhasitelného masivního požáru při poškození baterek? 

Kverulant: Prověřte nákup, odmontujte rámy a zrušte další nákupy 

Kverulant proto v listopadu 2022 vyzval ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby zrušili 

policejní záměr nakoupit dalších 800 vozidel s rámy a trubkové rámy ze všech 478 používaných aut nechali odmontovat. Jak si 

PČR vymínilo v zadávací dokumentaci, musí to jít snadno, bez použití speciálního nářadí. Kverulant také vybídl ministra i 

policejního prezidenta, aby problematický nákup vozidel s rámem nechali prošetřit a o celé kauze informoval i Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

Data, které jsme předložili v tomto textu, jednoznačně ukazují, že trubkové rámy žádné výhody nemají. Naopak, jsou velmi 

rizikovým anachronismem, který by se možná líbil některému z diktátorských režimů. Moderní policie v evropských 

demokratických zemích bezesporu funguje jinak. 

Prosba o podporu 

Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily padesát tisíc korun, kdy 15 562 korun byla platba 

PČR za dodání úředních záznamů o použití trubkových rámů. Kverulant – na rozdíl od PČR – není placený z vašich daní a 

nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. Jen díky vám 

můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. Přispívejte nám jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Děkujeme! 

Za Kverulantův tým Petr Kološ 
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416. Násilné policejní zastavování vozidel: S trubkovým rámem na 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/ 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat, tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT a rámy demontovala, plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila a prošetřila všechny jím popsané případy zneužití pravomoci úřední osoby. Proto dnes o svých 

zjištěních informoval ministra vnitra, policejního prezidenta a Generální inspekci bezpečnostních sborů. Prosíme podpořte naši 

práci na této kauze alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

I když bylo těsně před půlnocí, 28. ledna 2021, dva chrabří plzeňští policisté seděli ve své služební Octavii 4X4 zcela bdělí. 

Jakkoliv jistě měli ve voze příjemné teplo, oči se jim neklížily. A ještě že tak. Přesně ve 23:55 totiž zaregistrovali – zřejmě na 

kost vymrzlého – nebezpečného (!) cyklistu. Muž ovšem nebyl policistům podezřelý jen tím, že jel na kole. Připomeňme si, že 

koncem ledna 2021 měli občané dodržovat zákaz vycházení v souvislosti s pandemií. 

Není divu, že se chrabrá policejní hlídka rozhodla ihned „pomáhat a chránit“. Dobří muži zákona spustili své houkačky a 

světelným nápisem „STOP“, dali cyklistovi jasně najevo, co má udělat. Jenže zmrzlý cyklista – ke své veliké škodě – se 

zastavením otálel. Celé dvě (!) minuty s ním měli policisté svatou trpělivost. Poté si vzpomněli na nápis, který vozí na dveřích 

služební Octavie a cyklistovi rychle pomohli… trubkovým rámem svého vozu. Před pádem na tvrdý chodník jej sice neochránili, 

nicméně sanitku mu velkoryse zavolali. 

Úmyslné nabourání do motorky 

Zpětně viděno, „péče“ plzeňských policistů možná měla jisté mezery, přece jen chodník moc měkký není, nehledě na roční 

období. Policisté v Jihočeském kraji jsou v tomto směru ještě dále. Když 25.února 2020 hledali místo, kam srazit motorkáře 

/rozuměj PIT manévr/ udělala to česko-krumlovská hlídka tak ohleduplně, že tento „upadl do měkkého podloží a do křovin“, 

jak čteme v zápisu z akce. 

Neproškolený policista 

Ve statistice, kterou z vyžádaných policejních podkladů vypracoval Kverulant, se dočtete i o případu z Karlovarského kraje. V 

neděli 20. prosince 2021 ve 23:05 tu PIT manévr provedl riskantním způsobem zcela neproškolený policista a to jen a pouze 

podle instrukcí velitele služby. Tím jednoznačně porušil § 51 Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky: „ Policista je 

oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.“ Nadřízený nicméně konstatuje, 

že šlo jen o formální nedostatek. Kverulant si v této souvislosti pokládá /řečnickou/ otázku, jestli by PČR nemohla začít šetřit 

také na povinné střelecké průpravě. V případě nasazení by pak policisty v akci – například přes vysílačku, nebo aplikaci v 

mobilu – mohli instruovat střelci z krajského operačního střediska. 

Z Michiganské dálnice do české kotliny 

O evropsky unikátní trubkové rámy na nových Octaviích se novináři zajímali když čeští policisté zakázku za více než 350 

milionů Kč představili daňovým poplatníkům. Inspirací pro lepší „ochranu a pomoc“ občanů prý byly dobré zkušenosti 

policistů ze 

zámoří.https://www.youtube.com/embed/z9e0MywDeBs?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.kver

ulant.org 

https://www.kverulant.org/article/nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/
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Zkratka PIT znamená v angličtině „precision immobilization technique“ i když na ní nic přesného není. Policisté ji okoukali 

během návštěvy Spojených států amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou 

extravagancí. Policie tam také ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

Podle Kverulanta ale policisté zřejmě podcenili několik významně rozdílných souvislostí – především jde o nižší rychlosti, 

kterými se v USA jezdí. Dále také o větší vzdálenosti a rozměry, ať už amerických automobilů nebo silnic. Faktem je, že 

neexistují žádná data, o která by PČR mohla opřít své výstřední a nebezpečné rozhodnutí. Kverulant to zjistil na základě 

dotazu, který poslal na Policejní prezidium poté, co 23. června 2022 srazilo policejní auto na přechodu pro chodce v Evropské 

ulici devítiletou holčičku. Naštěstí tento policejní vůz nebyl vybaven trubkovým rámem, jinak by následky nehody byly téměř 

jistě byly podstatně drastičtější. 

„Soutěž“ s jediným dodavatelem 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Přesto si česká policie pořídila na 

konci roku 2019 478 takových vozů. Cena vozidla pro „silniční dohled“ (229 ks) byla 610 350,82 Kč bez DPH a cena vozidla 

„prvního sledu“ (249 ks) byla 600 927,68 Kč bez DPH. Celkem tedy Policie ČR utratila i DPH 350 milionů korun. 

Trubkové rámy na čele policejních aut jsou samozřejmě zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se 

dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. A zřejmě ne náhodou je žádný policejní sbor evropské země 

u hlídkových vozů, které najedou na silnicích z principu opravdu hodně kilometrů, nepoužívá. Faktem zůstává, že český nápad 

s trubkovými rámy je tak výjimečný, že jiné automobilky, než domácí Škoda takový vůz homologovaný nemají. Také proto se 

do „veřejné soutěže“ hlásí jen jediný dodavatel. Nevznikl nakonec nápad s trubkovými rámy jinde než na policejním prezidiu?! 

Peníze, které se v tomto točí rozhodně nejsou malé, policie totiž plánuje další nákupy. 

Podezření z korupce zvyšuje i to, jak idiotsky a zcela neprofesionálně se vedení PČR k problematice rámů staví. I malé dítě 

chápe, že poté, co se do provozu zavede něco nového, notabene kontroverzního, což trubkové rámy na autech PČR 

bezpochyby jsou, mají vedoucí pracovníci – v soukromé i státní sféře – sledovat provozní data. Sama policie ale používání 

rámu nevyhodnocuje vůbec nijak. Přesto se prý rámy “osvědčily” a tak policisté chtějí dalších 800 takových vozidel. Vskutku 

skandální závěr. 

Z frází a obsahové vaty, kterou nám v odpovědích na naše otázky poslali v červenci 2022 z Policejní prezidia, jsme pochopili, 

že pokud chceme nějaká relevantní data o efektivitě kontroverzních rámů, musíme si je z policejních záznamů vytěžit sami. To 

jsme také udělali a zde je výsledek: 

Informace od policie nebyly zadarmo 

Policisté znají cenu své práce, a tak si za kopie Úředních hlášení, které se musí vyplňovat po každém použití donucovacích 

prostředků /DN/, naúčtovali 15 562,- Kč. Vyhledávání prý bylo „mimořádně rozsáhlé”. Tuto sumu jsme na policejní účet mohli 

odeslat jen díky velkorysosti vás, našich podporovatelů a dárců, děkujeme! 

Vyhodnocení PIT manévrů 

V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit i dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech byly 

v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada „honiček“ netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené. A to přesto, že zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky § 53 odst (5) uvádí: „ Policista při použití 

donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 

protiprávního jednání.“ 

Jak jsme z úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a 

jak taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se to stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje. 

Zajímavé je, že ve více než polovině z 35 případů /v 16/ došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. 

Argument, který ve své odpovědi zmiňuje PČR, že “trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu”, je při 

porovnání s daty jen těžko obhajitelný. 

Efektivita PIT manévru je sporná i z hlediska operativy – jak uvádí sami policisté ve svých protokolech 5 PIT manévrů bylo zcela 

neúčinných, 9 krát bylo třeba manévr opakovat. Další zajímavostí je to, jak se k PIT manévrům staví Krajské ředitelství policie 

Zlínského kraje. V protokolech totiž žádný PIT manévr nezmiňují. Auta s rámem případně používají jen jako bariéru, se kterou 

zahradí cestu ujíždějícímu řidiči – předtím zpravidla aplikují zastavovací pásy. Nejednoznačný vztah k PIT manévrům mezi 

tuzemskou policejní komunitou naznačují statistiky za rok 2022. Ve 4 krajích – Pardubickém, Libereckém, Plzeňském a 

Moravskoslezském – se letos „nePITovalo“ /stav k 08/2022/. 
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Kvůli anonymizaci údajů a odlišnému formátu zpracování jednotlivých protokolů a hlášení jsme se bohužel nemohli dostat k 

řadě dalších klíčových faktorů. Bylo by velmi potřebné vyhodnotit přiměřenost zásahu, kde jistě hraje důležitou roli závažnost 

prvotního přečinu pro který řidič před policisty ujíždí. Dalšími kritérii by mělo být i to, kolik osob je v autě, které policie svým 

PIT manévrem ohrozí. 

Další důležitou souvislostí, kterou máme k dispozici jen v některých hlášeních, je rychlost při které policisté PIT manévr použili. 

Server auto.cz například cituje studii, podle které jsou rychlosti nad 55 km/h pro “PITování” problematické: „ podle studie 

ASME Dynamic Systems z roku 2008 byl PIT manévr považován za legální při rychlostech do 50 mph (80 km/h). Za některých 

okolností se však mluví už jen o rychlostech do 45 mph (72,4 km/h) a některé materiály hovoří o rychlosti jen do 35 mph (55 

km/h).“ Ostatně sama policie, konkrétně Martin Souček z Útvaru vzdělávání, klade na nízkou rychlost při rozhovoru pro 

Českou televizi, důraz. 

Policie: nesvítilo mu zadní světlo, tak jsme ho vytlačili do svodidel 

Podle toho, jak si někteří policisté dávají v protokolech o použití PIT manévru záležet na tom, aby zdůraznili nízkou rychlost, 

dá se předpokládat, že jim to na školeních kladli na srdce. Praxe je ale zřejmě odlišná, v autech s rámem se v mnoha případech 

stávají z policistů “ostří hoši” i když vám jen nesvítí zadní světlo. 

V mnoha protokolech, které si Kverulant vyžádal od PČR, jsou ale detaily samotného PIT manévru začerněny nebo zcela chybí. 

Není pochyb, že kdyby PČR měla zájem data o efektivitě vyhodnocovat, bylo by toto kritérium rychlosti klíčové a policisté by 

to měli evidovat. Stejně tak by bylo vhodné hledat souvislosti mezi následky a typem karoserie vozu /jeho těžištěm/. 

Významný bude i vliv povrchu /pole, silnice/, kde policista PIT použije. 

Nebezpečný řidič pod vlivem drog? 

Častým argumentem zastánců policejní bezohlednosti při zastavování vozidel je nutnost zastavit nebezpečného řidiče pod 

vlivem drog či alkoholu. Fakta však hovoří jasně. Takové případy jsou opravdu velmi, velmi ojedinělé. Ve všech 41 Kverulantem 

zmapovaných případech násilného zastavení vozidla byli zachyceni jen dva lidé pod vlivem drog. V obou případech to byli 

jezdci na jednostopých vozidlech. V jednom případě to byl motocykl a v druhém dokonce kolo, tedy dopravní prostředky, 

které se jako zbraň používají jen velmi nesnadno. Oba měli pozitivní testy na amfetamin/metanfetamin. Obdobné je to s 

počtem případů úmyslného policejního bourání do vozidel opilých řidičů. Ze všech 41 případech byli skutečně opilý jen dva 

řidiči ze tří. Ten třetí řidič nadýchal jen 0,27 ‰ alkoholu, což odpovídá přibližně jednomu desetistupňovému pivu. 

Čekání na průšvih, který přijde 

Pravděpodobnost, že trubkové rámy pro česká policejní auta vymyslel na Policejním prezidiu v pražské Strojnické ulici nějaký 

osvícený vizionář, jehož přístup ostatní evropské policejní sbory teprve později objeví, pochopí /a okopírují/, je nesmírně 

nízká, prakticky nulová. Mnohem pravděpodobnější je opačný postup, v souvislosti s trubkovými rámy přijde nějaký průšvih – 

prokázaní korupce / neférových podmínek pro soutěže/ nebo ještě hůř: zbytečná smrt, případně těžké zranění s následky – 

třeba i některého za zasahujících policistů, kterým rámy dávají falešný pocit bezpečí. Nad všechnu debatu jsou rámy 

nebezpečné pro nás ostatní účastníky silničního provozu. Srážka s autem, které je vybaveno trubkovým rámem bude mít 

pochopitelně vždy horší následky, než kdyby ve stejné situaci policejní vůz rám neměl. 

Trubkové rámy a PIT manévry jsou podle Kverulanta idiotským anachronismem, který ukazuje, jak na “progresivně” o nás 

„civilech“ přemýšlejí policejní generálové ve Strojnické ulici. Kromě toho, že rámy zcela otevřeně kašlou na ochranu nejslabších 

typu cyklista/chodec, nezohledňují ani další trendy v evropské mobilitě. Jde například o chytré a rychlé elektronické systémy 

stabilizace. Převažujícími vozy na silnicích jsou dávno auta s vyšším těžištěm, typu SUV, pro které jsou PIT manévry ještě 

nebezpečnější než pro auta nižší. A co elektromobilita – budou policisté tupě bourat i do aut s akumulátory, aby riskovali 

následky neuhasitelného masivního požáru při poškození baterek? 

Kverulant: prověřte nákup, odmontujte rámy a zrušte další nákupy 

Kverulant proto v listopadu 2022 vyzval ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby zrušili 

policejní záměr nakoupit dalších 800 vozidel s rámy a trubkové rámy ze všech 478 používaných aut nechali odmontovat. Jak si 

PČR vymínilo v zadávací dokumentaci, musí to jít snadno, bez použití speciálního nářadí. Kverulant také vybídl ministra i 

policejního prezidenta, aby problematický nákup vozidel s rámem nechali prošetřit a o celé kauze informoval i Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

Data, které jsme předložili v tomto textu jednoznačně ukazují, že trubkové rámy žádné výhody nemají. Naopak, jsou velmi 

rizikovým anachronismem, který by se možná líbil některému z diktátorských režimů. Moderní policie v evropských 

demokratických zemích bezesporu funguje jinak. 

Prosba o podporu 
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Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily padesát tisíc korun, kdy 15 562 korun byla platba 

PČR za dodání úředních záznamů o použití trubkových rámů. Kverulant – narozdíl od PČR – není placený z vašich daní a 

nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. Jen díky vám 

můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. Přispívejte nám jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Děkujeme! 

Za Kverulantův tým Petr Kološ 

Autor: Vojtěch Razima 
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417. Zemanova otočka: vždycky jsem chtěl, aby Pražský hrad byl otevřen. 

Policie je proti, přišla by o přesčasy 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 10. 11. 2022, 13:57 
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Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/zemanuv-veletoc-vzdycky-jsem-chtel-aby-prazsky-hrad-byl-otevren-2/ 

Prezident Zeman vyzval otevřeným dopisem ministra vnitra Víta Rakušana, aby už konečně nechal otevřít Pražský hrad. Přitom 

to byl právě Zeman, kdo v reakci na vyvěšení červených trenýrek uzavřel v roce 2016 Hrad svobodnému pohybu a zavedl na 

něm plošné osobní policejní kontroly. Byl to Zeman, kdo při jarní epidemické vlně roku 2020 zavřel Hrad zcela na více než dva 

měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Policie už na Zemanovu výzvu k otevření Hradu stihla zareagovat. Otevření 

Hradu prý nepřipadá v úvahu. Inu za šest let prorostl systém plošných osobních kontrol celým Hradem a nebude lehké ho 

vykořenit a vrátit Hrad veřejnosti, proto bude Kverulant v prosazování vrácení Hradu lidem pokračovat. Pokud si myslíte, že 

Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi nebo policejním zbrojnošům podpořte 

Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

Kverulant bojuje za otevření Pražského hradu už několik let. Jeho zápas s hlavním bachařem Zemanem je popsán v kauze 

Vraťte ukradený Pražský hrad lidem. Nyní je to právě Zeman, který se staví do role největšího zastánce otevření Hradu. Jeho 

chování připomíná starý vtip, který popisoval, čím je pro nás Sovětský svaz. Sovětský svaz je jako náš soused. Ráno nám 

ukradne slepici, v poledne jí sežere k obědu a večer nám jí pomůže hledat. Ale podívejme se na Zemanův veletoč podrobně. 

Prezident Zeman včera vyzval otevřeným dopisem ministra vnitra Víta Rakušana, aby zajistil „důslednou revizi opatření Policie 

České republiky na hranicích areálu Pražského hradu a rychlý návrh jejich zrušení nebo zásadní úpravy“. „Jako prezident 

republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou časem 

zmírněny nebo zrušeny,“ píše Rakušanovi pokrytec Zeman s tím, že „již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných 

prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy“. 

Policie: nic se otevírat nebude 

Reakce na Zemanovo náhlé volání po otevření Hradu přišla takřka okamžitě. Policie prohlásila, že nic otevírat nebude s 

vágním „odůvodněním“: „S ohledem na přetrvávající bezpečnostní hrozby a rizika (ruská agrese na Ukrajině, teroristické útoky 

či útoky aktivních střelců v Evropě) tento stav (první stupeň ohrožení terorismem) nadále trvá i v současnosti.“ 

Kverulant je přesvědčen, že „bezpečnostní“ důvody jsou pouze zástupné. Za šest let prorostl systém plošných osobních 

kontrol celým Hradem. Zejména mimopražským policistům tak bezpečnostní aparát zajištuje výlet do Prahy a dobře placenou 

„pohodovou“ přesčasovou práci na krásném místě. 

Nesplněný ministerský slib 

Pravdou ovšem je, Rakušan pro otevření Hradu neudělal nic. Připomeňme si jak to tehdy bylo. Ten počátkem roku 2022 

vyslyšel Kverulantovu výzvu, aby požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském 

hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné 

bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné služby.“ Svým slibem se Rakušan nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I 

pěknou fotečku si na to pořídil: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech 

relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu mu přišla odpověď ve které mu 

vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České 

republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, 

nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak 

realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování 

jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

https://www.kverulant.org/article/zemanuv-veletoc-vzdycky-jsem-chtel-aby-prazsky-hrad-byl-otevren-2/
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V červenci 2022 položili Rakušanovi obdobný dotaz novináři z Českého rozhlasu. Jako odpověď ji ministerstvo zaslalo 

nesrozumitelný blábol, z kterého je jasné snad jen to, že žádná analýza, o kterou Rakušan sliboval, není: 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné osobní policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě 

dlouhých front na Hradčanském náměstí. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný 

bezpečnostní incident. 

Prosba o podporu 

Ať už si o Zemanových veletočích myslíme cokoliv jisté je, že je opravdu nejvyšší čas kontroly skutečně zrušit a vrátit ukradený 

Hrad lidem. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile 

podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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418. Anketa: Nejméně zkorumpovaná politická strana 
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Většina lidí nechce za ministra životního prostředí kandidáta KDU-ČSL Petra Hladíka. Ukazuje to průzkum společnosti Median 

pro Český rozhlas. S případným nástupem Hladíka do ministerské funkce nesouhlasí téměř dvě třetiny respondentů. Jeho 

jmenování zbrzdil zhruba v půlce října zásah policie na brněnském magistrátu, kde Hladík působil jako náměstek primátorky. 

V kauze kupčení s byty již bylo několik politiků z různých stran. Ale všichni nejsou stejní a všichni politici nekradou. A platí-li 

tento předpoklad, pak ani všechny politické strany nejsou stejné. A co si o tom myslíte vy? 

Která z těchto politických stran je zkorumpovaná nejméně? 

ANO 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-nejmene-zkorumpovana-politicka-strana-2-2/
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419. Hrad hledá provozovatele zrekonstruované restaurace Vikárka vedle 

katedrály 
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Praha 11. listopadu (ČTK) - Správa Pražského hradu dnes vyhlásila veřejnou soutěž na nájemce restaurace Vikárka, která se 

nachází vedle katedrály svatého Víta. Historický objekt byl uzavřený od léta roku 2014, jeho kompletní rekonstrukce skončila 

podle Hradu letos. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na webu uvedl, že výhodná poloha v srdci Pražského 

hradu předurčuje Vikárku k velké návštěvnosti do pozdních večerních hodin. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě čelí kritice, 

že za jeho éry se Hrad příliš uzavřel veřejnosti. 

Budoucí nájemce má v rozsáhlém objektu Vikárky zprovoznit výčep, restauraci, samoobslužnou restauraci a vinárnu. Součástí 

komplexu jsou i dvě předzahrádky v ulici Vikářská a dvorek Vikárky. „Naším záměrem je najít za férových podmínek a v 

otevřené veřejné soutěži spolehlivého nájemce, s nímž budeme moci spolupracovat dlouhodobě. Nájem nabízíme na dobu 

pěti let,“ sdělil Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky. 

V zadání soutěže je požadavek, aby provozovatel otevřel alespoň výčep už od 22. ledna příštího roku a další části objektu 

nejpozději od 1. dubna 2023. Součástí soutěžní nabídky uchazečů má být i návrh vybavení interiéru. 

Provozovatel by měl podle Nováka "důstojně reprezentovat nejen Pražský hrad, ale celou Českou republiku". Jednou z 

podmínek výběrového řízení je orientace na tradiční českou kuchyni. "Zároveň myslíme na široké spektrum návštěvníků. 

Pražský hrad nemůže být jen pro majetné zahraniční turisty. Požadujeme proto nabídku aspoň čtyř kvalitních českých hlavních 

jídel v cenách do 230 Kč,“ dodal Novák. 

Mynář doplnil, že Vikářskou ulici je třeba oživit. "Vikárka patří k české kulturní tradici, kdo by neznal příběhy pana Broučka," 

vzkázal v narážce na pražského měšťana z pera literáta Svatopluka Čecha. "Doufáme, že čeští i zahraniční hosté budou mít 

brzy příležitost vracet se sem za stejně dobrým jídlem a pivem, na jaké vzpomínají pamětníci,“ doplnil. 

Podle dostupných údajů z roku 2020 Hrad vynaložil na stavební úpravu objektů na Vikárce zhruba 30 milionů korun. Dalších 

téměř 20 milionů tehdy směřovalo například na rekonstrukci rezidence v Královské zahradě. 

Areál Pražského hradu je sice oficiálně otevřen denně od 06:00 do 22:00, vstup do něj je ale už přes šest let podmíněný 

bezpečnostní prohlídkou. Po zavedení kontrol areál přestal být fakticky průchozí, což se nelíbilo například Pražanům, kteří byli 

zvyklí si přes nádvoří Hradu zkracovat cestu. Lidé kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. 

Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami, bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře 

zavedeny na žádost policie. Například spolek Kverulant ale dává uzavření Hradu do souvislosti s vyvěšením červených 

trenýrek, kterými skupina Ztohoven nahradila v září 2015 prezidentskou standartu. 

Zemanův mandát skončí v březnu příštího roku. Hrad činí v poslední době ohledně přístupnosti areálu vstřícné kroky. Zeman 

požádal ministra vnitra o zrušení či zásadní úpravu bezpečnostních kontrol s tím, že je nyní nepovažuje za správné a v souladu 

se zájmy občanů. Podle něj již také nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor kontrolními stanovišti a 

zátarasy. Policie reagovala tak, že kontroly zatím doporučila zachovat, protože jakožto sídlo hlavy státu a jedna z 

nejnavštěvovanějších památek je Hrad potenciálně atraktivním tzv. měkkým cílem pro útočníky. 

Hrad také na listopad a prosinec zavedl pro seniory vstupné zdarma do jinak placených míst - mohou bezplatně navštívit 

Vladislavský sál, expozici Příběh Pražského hradu, Zlatou uličku či svatovítskou katedrálu. Toto prezidentovo rozhodnutí 

Mynář zdůvodnil těžkou ekonomickou situací starších spoluobčanů a jejich obavami z budoucnosti. 

V posledním říjnovém víkendu také Hrad mimořádně zpřístupnil návštěvníkům celý Jelení příkop. Přírodní rokle by měla být 

natrvalo otevřená od příští turistické sezony. Za komunismu lidé do příkopu stejně jako do dalších prostor hradního areálu 

nesměli, otevřel se až po revoluci za éry prezidenta Václava Havla. V roce 2017 Hrad některé vstupy do dolní části příkopu 

uzavřel s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad oznámil, že dolní část rokle uzavře kvůli rekonstrukci. Ta 

měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Horní část příkopu se znovu otevřela loni. 

https://app.monitora.cz/article/940714978/d3f68839aa93d1aeaaa6?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NjgsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5NDA3MTQ5NzgsInRpZCI6NTcwNDR9.U9wGt_8jJqBPlczcBsyK0-McblHe_JgNqAaFS7rDnIo
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420. Jídlo do 230 korun, otevřeno do noci. Hrad hledá provozovatele 

Vikárky 
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Hlavní jídlo do 230 korun, otevřeno do pozdních večerních hodin. To by měl splňovat nájemce historické restaurace Vikárka 

na Pražském hradě. Správa Pražského hradu vyhlásila veřejnou soutěž na nájemce objektu, který byl kvůli rekonstrukci uzavřen 

od léta 2014. 

Restaurace Vikárka na Pražském hradě v roce 2006 | foto: ČTK 

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na webu uvedl, že výhodná poloha v srdci Pražského hradu předurčuje 

Vikárku k velké návštěvnosti do pozdních večerních hodin. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě čelí kritice, že za jeho éry se 

Hrad příliš uzavřel veřejnosti. 

Budoucí nájemce má v rozsáhlém objektu Vikárky zprovoznit výčep, restauraci, samoobslužnou restauraci a vinárnu. Součástí 

komplexu jsou i dvě předzahrádky v ulici Vikářská a dvorek Vikárky. „Naším záměrem je najít za férových podmínek a v 

otevřené veřejné soutěži spolehlivého nájemce, s nímž budeme moci spolupracovat dlouhodobě. Nájem nabízíme na dobu 

pěti let,“ sdělil Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky. 

Interiér restaurace Vikárka na Pražském hradě v roce 2006 

Výčep už v lednu? 

V zadání soutěže je požadavek, aby provozovatel otevřel alespoň výčep už od 22. ledna příštího roku a další části objektu 

nejpozději od 1. dubna 2023. Součástí soutěžní nabídky uchazečů má být i návrh vybavení interiéru. 

Provozovatel by měl podle Nováka „důstojně reprezentovat nejen Pražský hrad, ale celou Českou republiku“. Jednou z 

podmínek výběrového řízení je orientace na tradiční českou kuchyni. „Zároveň myslíme na široké spektrum návštěvníků. 

Pražský hrad nemůže být jen pro majetné zahraniční turisty. Požadujeme proto nabídku aspoň čtyř kvalitních českých hlavních 

jídel v cenách do 230 Kč,“ dodal Novák. 

Mynář doplnil, že Vikářskou ulici je třeba oživit. „Vikárka patří k české kulturní tradici, kdo by neznal příběhy pana Broučka,“ 

vzkázal v narážce na pražského měšťana z pera literáta Svatopluka Čecha. „Doufáme, že čeští i zahraniční hosté budou mít 

brzy příležitost vracet se sem za stejně dobrým jídlem a pivem, na jaké vzpomínají pamětníci,“ doplnil. 

Podle dostupných údajů z roku 2020 Hrad vynaložil na stavební úpravu objektů na Vikárce zhruba 30 milionů korun. Dalších 

téměř 20 milionů tehdy směřovalo například na rekonstrukci rezidence v Královské zahradě. 

Areál Pražského hradu je sice oficiálně otevřen denně od 6:00 do 22:00 hodin, vstup do něj je ale už přes šest let podmíněný 

bezpečnostní prohlídkou. Po zavedení kontrol areál přestal být fakticky průchozí, což se nelíbilo například Pražanům, kteří byli 

zvyklí si přes nádvoří Hradu zkracovat cestu. Lidé kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. 

Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami, bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře 

zavedeny na žádost policie. Například spolek Kverulant ale dává uzavření Hradu do souvislosti s vyvěšením červených 

trenýrek, kterými skupina Ztohoven nahradila v září 2015 prezidentskou standartu. 

Zemanův mandát skončí v březnu příštího roku. Hrad činí v poslední době ohledně přístupnosti areálu vstřícné kroky. Zeman 

požádal ministra vnitra o zrušení či zásadní úpravu bezpečnostních kontrol s tím, že je nyní nepovažuje za správné a v souladu 

se zájmy občanů. 

Podle něj již také nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor kontrolními stanovišti a zátarasy. Policie 

reagovala tak, že kontroly zatím doporučila zachovat, protože jakožto sídlo hlavy státu a jedna z nejnavštěvovanějších 

památek je Hrad potenciálně atraktivním tzv. měkkým cílem pro útočníky. 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/vikarka-hrad-provozovani-restaurace.A221111_192116_praha-zpravy_bur
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Senioři do areálu Hradu zdarma 

Hrad také na listopad a prosinec zavedl pro seniory vstupné zdarma do jinak placených míst - mohou bezplatně navštívit 

Vladislavský sál, expozici Příběh Pražského hradu, Zlatou uličku či svatovítskou katedrálu. Toto prezidentovo rozhodnutí 

Mynář zdůvodnil těžkou ekonomickou situací starších spoluobčanů a jejich obavami z budoucnosti. 

V posledním říjnovém víkendu také Hrad mimořádně zpřístupnil návštěvníkům celý Jelení příkop. Přírodní rokle by měla být 

natrvalo otevřená od příští turistické sezony. Za komun 

ismu lidé do příkopu stejně jako do dalších prostor hradního areálu nesměli, otevřel se až po revoluci za éry prezidenta 

Václava Havla. 

V roce 2017 Hrad některé vstupy do dolní části příkopu uzavřel s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad 

oznámil, že dolní část rokle uzavře kvůli rekonstrukci. Ta měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Horní část příkopu 

se znovu otevřela loni. 

Autor: ČTK 
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Hlavní jídlo do 230 korun, otevřeno do pozdních večerních hodin. To by měl splňovat nájemce historické restaurace Vikárka 

na Pražském hradě. Správa Pražského hradu vyhlásila veřejnou soutěž na nájemce objektu, který byl kvůli rekonstrukci uzavřen 

od léta 2014. 

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na webu uvedl, že výhodná poloha v srdci Pražského hradu předurčuje 

Vikárku k velké návštěvnosti do pozdních večerních hodin. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě čelí kritice, že za jeho éry se 

Hrad příliš uzavřel veřejnosti. 

Budoucí nájemce má v rozsáhlém objektu Vikárky zprovoznit výčep, restauraci, samoobslužnou restauraci a vinárnu. Součástí 

komplexu jsou i dvě předzahrádky v ulici Vikářská a dvorek Vikárky. „Naším záměrem je najít za férových podmínek a v 

otevřené veřejné soutěži spolehlivého nájemce, s nímž budeme moci spolupracovat dlouhodobě. Nájem nabízíme na dobu 

pěti let,“ sdělil Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky. 

Interiér restaurace Vikárka na Pražském hradě v roce 2006 

Výčep už v lednu? 

V zadání soutěže je požadavek, aby provozovatel otevřel alespoň výčep už od 22. ledna příštího roku a další části objektu 

nejpozději od 1. dubna 2023. Součástí soutěžní nabídky uchazečů má být i návrh vybavení interiéru. 

Provozovatel by měl podle Nováka „důstojně reprezentovat nejen Pražský hrad, ale celou Českou republiku“. Jednou z 

podmínek výběrového řízení je orientace na tradiční českou kuchyni. „Zároveň myslíme na široké spektrum návštěvníků. 

Pražský hrad nemůže být jen pro majetné zahraniční turisty. Požadujeme proto nabídku aspoň čtyř kvalitních českých hlavních 

jídel v cenách do 230 Kč,“ dodal Novák. 

Mynář doplnil, že Vikářskou ulici je třeba oživit. „Vikárka patří k české kulturní tradici, kdo by neznal příběhy pana Broučka,“ 

vzkázal v narážce na pražského měšťana z pera literáta Svatopluka Čecha. „Doufáme, že čeští i zahraniční hosté budou mít 

brzy příležitost vracet se sem za stejně dobrým jídlem a pivem, na jaké vzpomínají pamětníci,“ doplnil. 

Podle dostupných údajů z roku 2020 Hrad vynaložil na stavební úpravu objektů na Vikárce zhruba 30 milionů korun. Dalších 

téměř 20 milionů tehdy směřovalo například na rekonstrukci rezidence v Královské zahradě. 

Areál Pražského hradu je sice oficiálně otevřen denně od 6:00 do 22:00 hodin, vstup do něj je ale už přes šest let podmíněný 

bezpečnostní prohlídkou. Po zavedení kontrol areál přestal být fakticky průchozí, což se nelíbilo například Pražanům, kteří byli 

zvyklí si přes nádvoří Hradu zkracovat cestu. Lidé kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. 

Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami, bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře 

zavedeny na žádost policie. Například spolek Kverulant ale dává uzavření Hradu do souvislosti s vyvěšením červených 

trenýrek, kterými skupina Ztohoven nahradila v září 2015 prezidentskou standartu. 

Zemanův mandát skončí v březnu příštího roku. Hrad činí v poslední době ohledně přístupnosti areálu vstřícné kroky. Zeman 

požádal ministra vnitra o zrušení či zásadní úpravu bezpečnostních kontrol s tím, že je nyní nepovažuje za správné a v souladu 

se zájmy občanů. 

Podle něj již také nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor kontrolními stanovišti a zátarasy. Policie 

reagovala tak, že kontroly zatím doporučila zachovat, protože jakožto sídlo hlavy státu a jedna z nejnavštěvovanějších 

památek je Hrad potenciálně atraktivním tzv. měkkým cílem pro útočníky. 

Senioři do areálu Hradu zdarma 

https://www.lidovky.cz/domov/vikarka-hrad-provozovani-restaurace.A221111_193554_ln_domov_vag
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Hrad také na listopad a prosinec zavedl pro seniory vstupné zdarma do jinak placených míst - mohou bezplatně navštívit 

Vladislavský sál, expozici Příběh Pražského hradu, Zlatou uličku či svatovítskou katedrálu. Toto prezidentovo rozhodnutí 

Mynář zdůvodnil těžkou ekonomickou situací starších spoluobčanů a jejich obavami z budoucnosti. 

V posledním říjnovém víkendu také Hrad mimořádně zpřístupnil návštěvníkům celý Jelení příkop. Přírodní rokle by měla být 

natrvalo otevřená od příští turistické sezony. Za komun 

ismu lidé do příkopu stejně jako do dalších prostor hradního areálu nesměli, otevřel se až po revoluci za éry prezidenta 

Václava Havla. 

V roce 2017 Hrad některé vstupy do dolní části příkopu uzavřel s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad 

oznámil, že dolní část rokle uzavře kvůli rekonstrukci. Ta měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Horní část příkopu 

se znovu otevřela loni. 

Autor: ČTK 
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Nová policejní auta s PIT rámem | Zdroj: Petr Hloušek / Právo / Profimedia 

Roman Dolejský 

13. 11. 2022, 05:50 

Účinný pomocník policie, který ale může budit kontroverze. Od roku 2020 mají některá policejní auta nainstalovaný přední 

trubkový rám, který je vhodný pro takzvaný PIT manévr na zastavování ujíždějících řidičů. Ovšem objevuje se kritika, že je 

vybavení policisty používáno nezodpovědně, a také hlasy volající po demontáži vybavení. 

Na problematiku policejního vybavení k PIT manévru upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant . Manévr vypadá 

tak, že policejní auto, které je vybavené na přední části kovovým trubkovým rámem, může zneškodnit ujíždějící vůz tak, že do 

něj zezadu narazí, čímž jej dostane do smyku, a ten pak zastaví. PIT manévr se často používá ve Spojených státech. 

Podle Kverulanta se ale často objevují případy, kdy policisté vybavení používají nezodpovědně: "Při zásazích s často banální 

příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých 

rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na motorkáře nebo cyklisty." 

Zmínil například případ z ledna 2021 v Plzeňském, kdy policejní hlídka svým autem s trubkovým rámem srazila cyklistu. Ten 

vyjel na kole v noci, kdy byl v rámci covidových opatření zákaz vycházení, a odmítal na výzvy zastavit. Po pádu skončil v péči 

zdravotníků. 

Pomocí trubkového rámu srazili policisté také motorkáře v Českém Krumlově v únoru 2020. Muže ale opakovaně vyzvali, aby 

zastavil, ten navíc ujížděl vysokou rychlostí v zastavěné oblasti a policisté měli podezření, že má zákaz řízení. Zákaz řízení se 

nakonec potvrdil, lékařské ošetření motorkář odmítl. Test na drogy ukázal, že byl pod vlivem amfetaminu. 

"V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit i dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech byly 

v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada 'honiček' netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené," uvedl Kverulant. 

"Z 35 případů v 16 došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. Argument, který ve své odpovědi 

zmiňuje PČR, že 'trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu', je při porovnání s daty jen těžko obhajitelný," 

okomentovalo sdružení. Kverulant také kritizuje to, že se policie bez podrobné studie chystá koupit dalších 800 aut s tímto 

rámem, který může představovat nebezpečí pro chodce. Požaduje, aby policie auta nekupovala a z nyní provozovaných rámy 

sejmula. 

Nebezpeční řidiči 

Nicméně v dalších případech se použití PIT manévru jeví jako adekvátní prostředek k zastavení nebezpečného pachatele. Loni 

v listopadu například použili policisté PIT manévr na kradené auto se dvěma lidmi. Řidič srazil policistu, byť jej nezranil, 

spolujezdkyně byla v celostátním pátrání. Letos v srpnu na Jičínsku zase ujížděl vysokou rychlostí řidič opelu a nedbal na výzvy 

policie. Nezastavil ho ani nachystaný pás, který mu prorazil gumy. Nadýchal okolo 1,3 promile. I v tomto případě přistoupili 

policisté k použití PIT manévru. 

https://tn.nova.cz/auto/clanek/475695-konec-ramum-na-policejnich-autech-vola-sdruzeni-ramy-jsou-na-miste-mini-dopravni-expert
https://tn.nova.cz/auto/clanek/475695-konec-ramum-na-policejnich-autech-vola-sdruzeni-ramy-jsou-na-miste-mini-dopravni-expert
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PIT manévrem také skončila dvouhodinová honička na dálnici v Karlovarském kraji loni v září. V autě značky Alfa Romeo 

ujížděl ozbrojený muž, odmítal zastavit na výzvu, policie dokonce několikrát použila varovné výstřely. Ujíždějícímu šoférovi se 

podařilo objet několik zátarasů, jel dál i s jednou propíchnutou pneumatikou. Podle policejní zprávy ohrožoval ostatní na 

silnici, kdy se jim těsně vyhnul, nebo například projížděl křižovatkou na červenou. Narazil i do služebního policejního auta. 

Dopravní expert: Zastavení řidičů je na místě 

Redakce TN.cz oslovila také dopravního experta Romana Budského, aby zhodnotil nasazení policejních aut s trubkovým 

rámem. "Asi víme z každodenního zpravodajství, že jsou řidiči, kteří před policií bezhlavě ujíždějí a ohrožují všechny, na které 

cestou narazí. Záměrem je řidiče co nejdříve zastavit, aby nemohl nikoho ohrožovat. Když ho stíhá policejní vozidlo vybavené 

PIT rámem, tak má velkou šanci ve vhodném prostředí, na vhodné silnici, to auto zastavit tím manévrem. Pochopitelně to 

vyžaduje značnou zkušenost ze strany policistů, kteří se na to připravují na autodromech, aby přesně věděli, jak a kde to 

provést, aby viděli, že ta auta mají také nějakou setrvačnost, že ho tedy nezastaví na fleku, ale že to tak chvilku trvá," řekl 

Budský. 

"Já osobně si myslím, že toto zastavení ujíždějících řidičů je na místě, protože jsou skutečně situace, kdy značně ohrožují 

ostatní. Jsou i další možnosti, jak je zastavovat, například pomocí zastavovacích pásů a podobně, ale to už je náročné, a navíc 

musíte mít jistotu, že ten člověk pojede určitou ulicí," dodal Budský. 

Vyjádřil se také k nebezpečnosti rámu na předku policejního auta pro chodce a v případě nehody: "Ty rámy jsou schválené, 

takže jsou vyráběné s maximálním ohledem na zranitelné účastníky provozu. Samozřejmě to není tak ideální jako hladký 

předek auta, ale pořád je to zařízení, které prochází přísně schvalovacím procesem. To ohrožení zachycení chodců by mělo být 

minimální." 

Podívejte na video české policie z tréninku PIT manévru: 

TN.cz 

Autor: Roman Dolejský 
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Čeští policisté použili rám proti cyklistovi. Přestaňte s tím, vyzývá spolek 

Účinný pomocník policie, který ale může budit kontroverze. Od roku 2020 mají některá policejní auta nainstalovaný přední 

trubkový rám, který je vhodný pro takzvaný PIT manévr na zastavování ujíždějících řidičů. Ovšem objevuje se kritika, že je 

vybavení policisty používáno nezodpovědně, a také hlasy volající po demontáži vybavení. 

Na problematiku policejního vybavení k PIT manévru upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant. Manévr vypadá 

tak, že policejní auto, které je vybavené na přední části kovovým trubkovým rámem, může zneškodnit ujíždějící vůz tak, že do 

něj zezadu narazí, čímž jej dostane do smyku, a ten pak zastaví. PIT manévr se často používá ve Spojených státech. 

Podle Kverulanta se ale často objevují případy, kdy policisté vybavení používají nezodpovědně: "Při zásazích s často banální 

příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých 

rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na motorkáře nebo cyklisty." 

Zmínil například případ z ledna 2021 v Plzeňském, kdy policejní hlídka svým autem s trubkovým rámem srazila cyklistu. Ten 

vyjel na kole v noci, kdy byl v rámci covidových opatření zákaz vycházení, a odmítal na výzvy zastavit. Po pádu skončil v péči 

zdravotníků. 

Nekompromisní policejní manévr v přímém přenosu. Takhle drsně teď zastavují auta 

Pomocí trubkového rámu srazili policisté také motorkáře v Českém Krumlově v únoru 2020. Muže ale opakovaně vyzvali, aby 

zastavil, ten navíc ujížděl vysokou rychlostí v zastavěné oblasti a policisté měli podezření, že má zákaz řízení. Zákaz řízení se 

nakonec potvrdil, lékařské ošetření motorkář odmítl. Test na drogy ukázal, že byl pod vlivem amfetaminu. 

"V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit i dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech byly 

v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada 'honiček' netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené," uvedl Kverulant. 

"Z 35 případů v 16 došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. Argument, který ve své odpovědi 

zmiňuje PČR, že 'trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu', je při porovnání s daty jen těžko obhajitelný," 

okomentovalo sdružení. Kverulant také kritizuje to, že se policie bez podrobné studie chystá koupit dalších 800 aut s tímto 

rámem, který může představovat nebezpečí pro chodce. Požaduje, aby policie auta nekupovala a z nyní provozovaných rámy 

sejmula. 

Policie zastavuje řidiče známým manévrem! Může do vás najet 

Nebezpeční řidiči 

Nicméně v dalších případech se použití PIT manévru jeví jako adekvátní prostředek k zastavení nebezpečného pachatele. Loni 

v listopadu například použili policisté PIT manévr na kradené auto se dvěma lidmi. Řidič srazil policistu, byť jej nezranil, 

spolujezdkyně byla v celostátním pátrání. Letos v srpnu na Jičínsku zase ujížděl vysokou rychlostí řidič opelu a nedbal na výzvy 

policie. Nezastavil ho ani nachystaný pás, který mu prorazil gumy. Nadýchal okolo 1,3 promile. I v tomto případě přistoupili 

policisté k použití PIT manévru. 

https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/475695


  

Přehled zpráv  1087 

PIT manévrem také skončila dvouhodinová honička na dálnici v Karlovarském kraji loni v září. V autě značky Alfa Romeo 

ujížděl ozbrojený muž, odmítal zastavit na výzvu, policie dokonce několikrát použila varovné výstřely. Ujíždějícímu šoférovi se 

podařilo objet několik zátarasů, jel dál i s jednou propíchnutou pneumatikou. Podle policejní zprávy ohrožoval ostatní na 

silnici, kdy se jim těsně vyhnul, nebo například projížděl křižovatkou na červenou. Narazil i do služebního policejního auta. 

Zdrogovaného řidiče zastavili policisté při honičce speciálním manévrem 

Dopravní expert: Zastavení řidičů je na místě 

Redakce TN.cz oslovila také dopravního experta Romana Budského, aby zhodnotil nasazení policejních aut s trubkovým 

rámem. "Asi víme z každodenního zpravodajství, že jsou řidiči, kteří před policií bezhlavě ujíždějí a ohrožují všechny, na které 

cestou narazí. Záměrem je řidiče co nejdříve zastavit, aby nemohl nikoho ohrožovat. Když ho stíhá policejní vozidlo vybavené 

PIT rámem, tak má velkou šanci ve vhodném prostředí, na vhodné silnici, to auto zastavit tím manévrem. Pochopitelně to 

vyžaduje značnou zkušenost ze strany policistů, kteří se na to připravují na autodromech, aby přesně věděli, jak a kde to 

provést, aby viděli, že ta auta mají také nějakou setrvačnost, že ho tedy nezastaví na fleku, ale že to tak chvilku trvá," řekl 

Budský. 

"Já osobně si myslím, že toto zastavení ujíždějících řidičů je na místě, protože jsou skutečně situace, kdy značně ohrožují 

ostatní. Jsou i další možnosti, jak je zastavovat, například pomocí zastavovacích pásů a podobně, ale to už je náročné, a navíc 

musíte mít jistotu, že ten člověk pojede určitou ulicí," dodal Budský. 

Vyjádřil se také k nebezpečnosti rámu na předku policejního auta pro chodce a v případě nehody: "Ty rámy jsou schválené, 

takže jsou vyráběné s maximálním ohledem na zranitelné účastníky provozu. Samozřejmě to není tak ideální jako hladký 

předek auta, ale pořád je to zařízení, které prochází přísně schvalovacím procesem. To ohrožení zachycení chodců by mělo být 

minimální." 

Podívejte na video české policie z tréninku PIT manévru: 
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Včera Zeman vydal další prohlášení, ve kterém opět tvrdí, že vždycky chtěl, aby Pražský hrad byl otevřen. Přitom to byl právě 

Zeman, kdo v reakci na vyvěšení červených trenýrek uzavřel v roce 2016 Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné 

osobní policejní kontroly. Ať už si o Zemanových veletočích myslíme cokoliv jisté je, že je nejvyšší čas kontroly skutečně zrušit 

a vrátit ukradený Hrad lidem. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti, podpořte Kverulantův boj za 

otevření alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Miloš Zeman minulý týden ve středu vyzval otevřeným dopisem ministra vnitra Víta Rakušana, aby zajistil „důslednou revizi 

opatření Policie České republiky na hranicích areálu Pražského hradu a rychlý návrh jejich zrušení nebo zásadní úpravy“. 

Přitom to byl právě Zeman, kdo v reakci na vyvěšení červených trenýrek uzavřel v roce 2016 Hrad svobodnému pohybu a 

zavedl na něm plošné osobní policejní kontroly. Byl to Zeman, kdo při jarní epidemické vlně roku 2020 zavřel Hrad zcela na 

více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. 

Policie: nic se otevírat nebude 

Reakce na Zemanovo náhlé volání po otevření Hradu přišla takřka okamžitě. Policie prohlásila, že nic otevírat nebude s 

vágním „odůvodněním“: „S ohledem na přetrvávající bezpečnostní hrozby a rizika (ruská agrese na Ukrajině, teroristické útoky 

či útoky aktivních střelců v Evropě) tento stav (první stupeň ohrožení terorismem) nadále trvá i v současnosti.“ 

Bezpečnostní analytik Mgr. Josef Kraus, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k tomu uvedl, že kontroly jsou 

naopak kontraproduktivní protože dochází k poměrně masovému srocování lidí právě u kontrolních bodů před rámy. „Pokud 

by bylo cílem – nikoli třeba útok na hlavu státu nebo na jakéhokoli politického reprezentanta uvnitř komplexu – připoutat 

pozornost médií a zabít nebo zranit co nejvíce lidí, naprosto bez problému by si takový útočník vybral právě ta kontrolní 

místa, kde je koncentrace lidí naprosto extrémní,“ popsal Kraus. 

I Kverulant je přesvědčen, že „bezpečnostní“ důvody jsou pouze zástupné. Důvody jsou jinde. Za šest let prorostl systém 

plošných osobních kontrol celým Hradem. Zejména mimopražským policistům tak bezpečnostní aparát zajištuje výlet do 

Prahy a dobře placenou „pohodovou“ přesčasovou práci na krásném místě. 

Další Zemanovo prohlášení 

V reakci na policejní odmítnutí otevření Hradu přidal Zeman včera další prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že Kanceláři 

prezidenta republiky se podařilo dosáhnout dílčího úspěchu „v době po pandemii, kdy z její iniciativy došlo ke změně kontrol 

z plošných na namátkové. Policie ČR však prosadila návrat k plošným kontrolám, mimo jiné s odkazem na zvýšená 

bezpečnostní rizika.“ 

Zeman naprosto opomíjí, že klíčovým faktorem dočasného zrušení plošných kontrol bylo to, že Kverulant dosáhl 

pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným 

prostranstvím. Další prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. 

Vraťte ukradený Pražský hrad lidem 

Kverulant bojuje za otevření Pražského hradu už několik let. Jeho zápas s hlavním bachařem Zemanem je popsán v kauze 

Vraťte ukradený Pražský hrad lidem. Zeman byl mnohokrát vyzván, ať Hrad otevře. Reagoval přesně opačně. Hradní stráž 

zbytněla o více než dvě stě lidí, o třetinu. Byla nakoupena nová technika, jako bychom byli velmoc a žili v prezidentském 

systému. Zeman předváděl svoji důležitost, chtěl být něco jako Putin či Si Ťin-pching. Nyní je to právě Zeman, který se staví do 

role největšího zastánce otevření Hradu. Jeho chování připomíná starý vtip, který popisoval, čím je pro nás Sovětský svaz. 

Sovětský svaz je jako náš soused. Ráno nám ukradne slepici, v poledne jí sežere k obědu a večer nám jí pomůže hledat. 

https://www.kverulant.org/article/dalsi-zemanovy-lzi-na-odchodnou/
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Prosba o podporu 

Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a nebo policejní kamarile 

podpořte Kverulantův boj za jeho otevření jakkoliv malým za to však pravidelným finančním příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Násilné policejní zastavování vozidel – s trubkovým rámem na cyklisty 

0 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat, tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT a rámy demontovala, plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila a prošetřila všechny jím popsané případy zneužití pravomoci úřední osoby. Proto dnes o svých 

zjištěních informoval ministra vnitra, policejního prezidenta a Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

I když bylo těsně před půlnocí, 28. ledna 2021, dva chrabří plzeňští policisté seděli ve své služební Octavii 4X4 zcela bdělí. 

Jakkoliv jistě měli ve voze příjemné teplo, oči se jim neklížily. A ještě že tak. Přesně ve 23:55 totiž zaregistrovali – zřejmě na 

kost vymrzlého – nebezpečného (!) cyklistu. Muž ovšem nebyl policistům podezřelý jen tím, že jel na kole. Připomeňme si, že 

koncem ledna 2021 měli občané dodržovat zákaz vycházení v souvislosti s pandemií. 

Není divu, že se chrabrá policejní hlídka rozhodla ihned „pomáhat a chránit“. Dobří muži zákona spustili své houkačky a 

světelným nápisem „STOP“, dali cyklistovi jasně najevo, co má udělat. Jenže zmrzlý cyklista – ke své veliké škodě – se 

zastavením otálel. Celé dvě (!) minuty s ním měli policisté svatou trpělivost. Poté si vzpomněli na nápis, který vozí na dveřích 

služební Octavie a cyklistovi rychle pomohli… trubkovým rámem svého vozu. Před pádem na tvrdý chodník jej sice neochránili, 

nicméně sanitku mu velkoryse zavolali. 

Úmyslné nabourání do motorky 

Zpětně viděno, „péče“ plzeňských policistů možná měla jisté mezery, přece jen chodník moc měkký není, nehledě na roční 

období. Policisté v Jihočeském kraji jsou v tomto směru ještě dále. Když 25.února 2020 hledali místo, kam srazit motorkáře 

/rozuměj PIT manévr/ udělala to česko-krumlovská hlídka tak ohleduplně, že tento „upadl do měkkého podloží a do křovin“, 

jak čteme v zápisu z akce. 

Neproškolený policista 

Ve statistice, kterou z vyžádaných policejních podkladů vypracoval Kverulant, se dočtete i o případu z Karlovarského kraje. V 

neděli 20. prosince 2021 ve 23:05 tu PIT manévr provedl riskantním způsobem zcela neproškolený policista a to jen a pouze 

podle instrukcí velitele služby. Tím jednoznačně porušil § 51 Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky: „ Policista je 

oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.“ Nadřízený nicméně konstatuje, 

že šlo jen o formální nedostatek. Kverulant si v této souvislosti pokládá /řečnickou/ otázku, jestli by PČR nemohla začít šetřit 

také na povinné střelecké průpravě. V případě nasazení by pak policisty v akci – například přes vysílačku, nebo aplikaci v 

mobilu – mohli instruovat střelci z krajského operačního střediska. 

Z Michiganské dálnice do české kotliny 

O evropsky unikátní trubkové rámy na nových Octaviích se novináři zajímali když čeští policisté zakázku za více než 350 

milionů Kč představili daňovým poplatníkům. Inspirací pro lepší „ochranu a pomoc“ občanů prý byly dobré zkušenosti 

policistů ze zámoří. 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty/
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Zkratka PIT znamená v angličtině „precision immobilization technique“ i když na ní nic přesného není. Policisté ji okoukali 

během návštěvy Spojených států amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou 

extravagancí. Policie tam také ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

Podle Kverulanta ale policisté zřejmě podcenili několik významně rozdílných souvislostí – především jde o nižší rychlosti, 

kterými se v USA jezdí. Dále také o větší vzdálenosti a rozměry, ať už amerických automobilů nebo silnic. Faktem je, že 

neexistují žádná data, o která by PČR mohla opřít své výstřední a nebezpečné rozhodnutí. Kverulant to zjistil na základě 

dotazu, který poslal na Policejní prezidium poté, co 23. června 2022 srazilo policejní auto na přechodu pro chodce v Evropské 

ulici devítiletou holčičku. Naštěstí tento policejní vůz nebyl vybaven trubkovým rámem, jinak by následky nehody byly téměř 

jistě byly podstatně drastičtější. 

„Soutěž“ s jediným dodavatelem 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Přesto si česká policie pořídila na 

konci roku 2019 478 takových vozů. Cena vozidla pro „silniční dohled“ (229 ks) byla 610 350,82 Kč bez DPH a cena vozidla 

„prvního sledu“ (249 ks) byla 600 927,68 Kč bez DPH. Celkem tedy Policie ČR utratila i DPH 350 milionů korun. 

Trubkové rámy na čele policejních aut jsou samozřejmě zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se 

dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. A zřejmě ne náhodou je žádný policejní sbor evropské země 

u hlídkových vozů, které najedou na silnicích z principu opravdu hodně kilometrů, nepoužívá. Faktem zůstává, že český nápad 

s trubkovými rámy je tak výjimečný, že jiné automobilky, než domácí Škoda takový vůz homologovaný nemají. Také proto se 

do „veřejné soutěže“ hlásí jen jediný dodavatel. Nevznikl nakonec nápad s trubkovými rámy jinde než na policejním prezidiu?! 

Peníze, které se v tomto točí rozhodně nejsou malé, policie totiž plánuje další nákupy. 

Podezření z korupce zvyšuje i to, jak idiotsky a zcela neprofesionálně se vedení PČR k problematice rámů staví. I malé dítě 

chápe, že poté, co se do provozu zavede něco nového, notabene kontroverzního, což trubkové rámy na autech PČR 

bezpochyby jsou, mají vedoucí pracovníci – v soukromé i státní sféře – sledovat provozní data. Sama policie ale používání 

rámu nevyhodnocuje vůbec nijak. Přesto se prý rámy “osvědčily” a tak policisté chtějí dalších 800 takových vozidel. Vskutku 

skandální závěr. 

Z frází a obsahové vaty, kterou nám v odpovědích na naše otázky poslali v červenci 2022 z Policejní prezidia, jsme pochopili, 

že pokud chceme nějaká relevantní data o efektivitě kontroverzních rámů, musíme si je z policejních záznamů vytěžit sami. To 

jsme také udělali a zde je výsledek. 

Informace od policie nebyly zadarmo 

Policisté znají cenu své práce, a tak si za kopie Úředních hlášení, které se musí vyplňovat po každém použití donucovacích 

prostředků /DN/, naúčtovali 15 562,- Kč. Vyhledávání prý bylo „mimořádně rozsáhlé”. Tuto sumu jsme na policejní účet mohli 

odeslat jen díky velkorysosti vás, našich podporovatelů a dárců, děkujeme! 

Vyhodnocení PIT manévrů 

V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit i dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech byly 

v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada „honiček“ netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené. A to přesto, že zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky § 53 odst (5) uvádí: „ Policista při použití 

donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 

protiprávního jednání.“ 

Jak jsme z úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a 

jak taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se to stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje. 

Zajímavé je, že ve více než polovině z 35 případů /v 16/ došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. 

Argument, který ve své odpovědi zmiňuje PČR, že “trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu”, je při 

porovnání s daty jen těžko obhajitelný. 

Efektivita PIT manévru je sporná i z hlediska operativy – jak uvádí sami policisté ve svých protokolech 5 PIT manévrů bylo zcela 

neúčinných, 9 krát bylo třeba manévr opakovat. Další zajímavostí je to, jak se k PIT manévrům staví Krajské ředitelství policie 

Zlínského kraje. V protokolech totiž žádný PIT manévr nezmiňují. Auta s rámem případně používají jen jako bariéru, se kterou 

zahradí cestu ujíždějícímu řidiči – předtím zpravidla aplikují zastavovací pásy. Nejednoznačný vztah k PIT manévrům mezi 

tuzemskou policejní komunitou naznačují statistiky za rok 2022. Ve 4 krajích – Pardubickém, Libereckém, Plzeňském a 

Moravskoslezském – se letos „nePITovalo“ /stav k 08/2022/. 
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Kvůli anonymizaci údajů a odlišnému formátu zpracování jednotlivých protokolů a hlášení jsme se bohužel nemohli dostat k 

řadě dalších klíčových faktorů. Bylo by velmi potřebné vyhodnotit přiměřenost zásahu, kde jistě hraje důležitou roli závažnost 

prvotního přečinu pro který řidič před policisty ujíždí. Dalšími kritérii by mělo být i to, kolik osob je v autě, které policie svým 

PIT manévrem ohrozí. 

Další důležitou souvislostí, kterou máme k dispozici jen v některých hlášeních, je rychlost při které policisté PIT manévr použili. 

Server auto.cz například cituje studii, podle které jsou rychlosti nad 55 km/h pro “PITování” problematické: „ podle studie 

ASME Dynamic Systems z roku 2008 byl PIT manévr považován za legální při rychlostech do 50 mph (80 km/h). Za některých 

okolností se však mluví už jen o rychlostech do 45 mph (72,4 km/h) a některé materiály hovoří o rychlosti jen do 35 mph (55 

km/h).“ Ostatně sama policie, konkrétně Martin Souček z Útvaru vzdělávání, klade na nízkou rychlost při rozhovoru pro 

Českou televizi, důraz. 

Policie: nesvítilo mu zadní světlo, tak jsme ho vytlačili do svodidel 

Podle toho, jak si někteří policisté dávají v protokolech o použití PIT manévru záležet na tom, aby zdůraznili nízkou rychlost, 

dá se předpokládat, že jim to na školeních kladli na srdce. Praxe je ale zřejmě odlišná, v autech s rámem se v mnoha případech 

stávají z policistů “ostří hoši” i když vám jen nesvítí zadní světlo. 

V mnoha protokolech, které si Kverulant vyžádal od PČR, jsou ale detaily samotného PIT manévru začerněny nebo zcela chybí. 

Není pochyb, že kdyby PČR měla zájem data o efektivitě vyhodnocovat, bylo by toto kritérium rychlosti klíčové a policisté by 

to měli evidovat. Stejně tak by bylo vhodné hledat souvislosti mezi následky a typem karoserie vozu /jeho těžištěm/. 

Významný bude i vliv povrchu /pole, silnice/, kde policista PIT použije. 

Čekání na průšvih, který přijde 

Pravděpodobnost, že trubkové rámy pro česká policejní auta vymyslel na Policejním prezidiu v pražské Strojnické ulici nějaký 

osvícený vizionář, jehož přístup ostatní evropské policejní sbory teprve později objeví, pochopí /a okopírují/, je nesmírně 

nízká, prakticky nulová. Mnohem pravděpodobnější je opačný postup, v souvislosti s trubkovými rámy přijde nějaký průšvih – 

prokázaní korupce / neférových podmínek pro soutěže/ nebo ještě hůř: zbytečná smrt, případně těžké zranění s následky – 

třeba i některého za zasahujících policistů, kterým rámy dávají falešný pocit bezpečí. Nad všechnu debatu jsou rámy 

nebezpečné pro nás ostatní účastníky silničního provozu. Srážka s autem, které je vybaveno trubkovým rámem bude mít 

pochopitelně vždy horší následky, než kdyby ve stejné situaci policejní vůz rám neměl. 

Trubkové rámy a PIT manévry jsou podle Kverulanta idiotským anachronismem, který ukazuje, jak na “progresivně” o nás 

„civilech“ přemýšlejí policejní generálové ve Strojnické ulici. Kromě toho, že rámy zcela otevřeně kašlou na ochranu nejslabších 

typu cyklista/chodec, nezohledňují ani další trendy v evropské mobilitě. Jde například o chytré a rychlé elektronické systémy 

stabilizace. Převažujícími vozy na silnicích jsou dávno auta s vyšším těžištěm, typu SUV, pro které jsou PIT manévry ještě 

nebezpečnější než pro auta nižší. A co elektromobilita – budou policisté tupě bourat i do aut s akumulátory, aby riskovali 

následky neuhasitelného masivního požáru při poškození baterek? 

Kverulant: prověřte nákup, odmontujte rámy a zrušte další nákupy 

Kverulant proto v listopadu 2022 vyzval ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby zrušili 

policejní záměr nakoupit dalších 800 vozidel s rámy a trubkové rámy ze všech 478 používaných aut nechali odmontovat. Jak si 

PČR vymínilo v zadávací dokumentaci, musí to jít snadno, bez použití speciálního nářadí. Kverulant také vybídl ministra i 

policejního prezidenta, aby problematický nákup vozidel s rámem nechali prošetřit a o celé kauze informoval i Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

Data, které jsme předložili v tomto textu jednoznačně ukazují, že trubkové rámy žádné výhody nemají. Naopak, jsou velmi 

rizikovým anachronismem, který by se možná líbil některému z diktátorských režimů. Moderní policie v evropských 

demokratických zemích bezesporu funguje jinak. 

Prosba o podporu 

Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily padesát tisíc korun, kdy 15 562 korun byla platba 

PČR za dodání úředních záznamů o použití trubkových rámů. Kverulant – narozdíl od PČR – není placený z vašich daní a 

nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. Jen díky vám 

můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. 

Za Kverulantův tým Petr Kološ a Vojtěch Razima (602 54 72 35) 

Dokumenty: 

Odpověď Policie ze 12. srpna 2022 
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Odpověď Ministerstva vnitra ze 16. srpna 2022 

Odpověď Policie ze 14. září 2022 

Krajské ředitelství Zlínského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Středočeského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Plzeňského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Pardubického kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Moravskoslezkého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Libereckého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Královehradeckého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství kraje Vysočina – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Karlovarského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Jihomoravského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Jihočeského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

4.9 7 hlasy 

Upozornit na 

0 Komentáře 

Autor: Vojtěch Razima, Petr Kološ 
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426. Kverulant.org: Násilné policejní zastavování vozidel – s trubkovým 

rámem na cyklisty 
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Odkaz: https://pravdive.eu/news/16401/kverulant-org-nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-

na-cyklisty 

Kverulant.org: Násilné policejní zastavování vozidel – s trubkovým rámem na cyklisty 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat, tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT a rámy demontovala, plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila a prošetřila všechny jím popsané případy zneužití pravomoci úřední osoby. Proto dnes o svých 

zjištěních informoval ministra vnitra, policejního prezidenta a Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

I když bylo těsně před půlnocí, 28. ledna 2021, dva chrabří plzeňští policisté seděli ve své služební Octavii 4X4 zcela bdělí. 

Jakkoliv jistě měli ve voze příjemné teplo, oči se jim neklížily. A ještě že tak. Přesně ve 23:55 totiž zaregistrovali – zřejmě na 

kost vymrzlého – nebezpečného (!) cyklistu. Muž ovšem nebyl policistům podezřelý jen tím, že jel na kole. Připomeňme si, že 

koncem ledna 2021 měli občané dodržovat zákaz vycházení v souvislosti s pandemií. 

Není divu, že se chrabrá policejní hlídka rozhodla ihned „pomáhat a chránit“. Dobří muži zákona spustili své houkačky a 

světelným nápisem „STOP“, dali cyklistovi jasně najevo, co má udělat. Jenže zmrzlý cyklista – ke své veliké škodě – se 

zastavením otálel. Celé dvě (!) minuty s ním měli policisté svatou trpělivost. Poté si vzpomněli na nápis, který vozí na dveřích 

služební Octavie a cyklistovi rychle pomohli… trubkovým rámem svého vozu. Před pádem na tvrdý chodník jej sice neochránili, 

nicméně sanitku mu velkoryse zavolali. 

Úmyslné nabourání do motorky 

Zpětně viděno, „péče“ plzeňských policistů možná měla jisté mezery, přece jen chodník moc měkký není, nehledě na roční 

období. Policisté v Jihočeském kraji jsou v tomto směru ještě dále. Když 25.února 2020 hledali místo, kam srazit motorkáře 

/rozuměj PIT manévr/ udělala to česko-krumlovská hlídka tak ohleduplně, že tento „upadl do měkkého podloží a do křovin“, 

jak čteme v zápisu z akce. 

Neproškolený policista 

Ve statistice, kterou z vyžádaných policejních podkladů vypracoval Kverulant, se dočtete i o případu z Karlovarského kraje. V 

neděli 20. prosince 2021 ve 23:05 tu PIT manévr provedl riskantním způsobem zcela neproškolený policista a to jen a pouze 

podle instrukcí velitele služby. Tím jednoznačně porušil § 51 Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky: „ Policista je 

oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.“ Nadřízený nicméně konstatuje, 

že šlo jen o formální nedostatek. Kverulant si v této souvislosti pokládá /řečnickou/ otázku, jestli by PČR nemohla začít šetřit 

také na povinné střelecké průpravě. V případě nasazení by pak policisty v akci – například přes vysílačku, nebo aplikaci v 

mobilu – mohli instruovat střelci z krajského operačního střediska. 

Z Michiganské dálnice do české kotliny 

O evropsky unikátní trubkové rámy na nových Octaviích se novináři zajímali když čeští policisté zakázku za více než 350 

milionů Kč představili daňovým poplatníkům. Inspirací pro lepší „ochranu a pomoc“ občanů prý byly dobré zkušenosti 

policistů ze zámoří. 

Zkratka PIT znamená v angličtině „precision immobilization technique“ i když na ní nic přesného není. Policisté ji okoukali 

během návštěvy Spojených států amerických, kde se pituje poměrně běžně a čelní rám na policejních vozidlech není žádnou 

extravagancí. Policie tam také ročně zabije více než 1100 lidí. Samozřejmě, že nejen prováděním PIT manévru. 

https://pravdive.eu/news/16401/kverulant-org-nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty
https://pravdive.eu/news/16401/kverulant-org-nasilne-policejni-zastavovani-vozidel-s-trubkovym-ramem-na-cyklisty
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Podle Kverulanta ale policisté zřejmě podcenili několik významně rozdílných souvislostí – především jde o nižší rychlosti, 

kterými se v USA jezdí. Dále také o větší vzdálenosti a rozměry, ať už amerických automobilů nebo silnic. Faktem je, že 

neexistují žádná data, o která by PČR mohla opřít své výstřední a nebezpečné rozhodnutí. Kverulant to zjistil na základě 

dotazu, který poslal na Policejní prezidium poté, co 23. června 2022 srazilo policejní auto na přechodu pro chodce v Evropské 

ulici devítiletou holčičku. Naštěstí tento policejní vůz nebyl vybaven trubkovým rámem, jinak by následky nehody byly téměř 

jistě byly podstatně drastičtější. 

„Soutěž“ s jediným dodavatelem 

V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Přesto si česká policie pořídila na 

konci roku 2019 478 takových vozů. Cena vozidla pro „silniční dohled“ (229 ks) byla 610 350,82 Kč bez DPH a cena vozidla 

„prvního sledu“ (249 ks) byla 600 927,68 Kč bez DPH. Celkem tedy Policie ČR utratila i DPH 350 milionů korun. 

Trubkové rámy na čele policejních aut jsou samozřejmě zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se 

dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. A zřejmě ne náhodou je žádný policejní sbor evropské země 

u hlídkových vozů, které najedou na silnicích z principu opravdu hodně kilometrů, nepoužívá. Faktem zůstává, že český nápad 

s trubkovými rámy je tak výjimečný, že jiné automobilky, než domácí Škoda takový vůz homologovaný nemají. Také proto se 

do „veřejné soutěže“ hlásí jen jediný dodavatel. Nevznikl nakonec nápad s trubkovými rámy jinde než na policejním prezidiu?! 

Peníze, které se v tomto točí rozhodně nejsou malé, policie totiž plánuje další nákupy. 

Podezření z korupce zvyšuje i to, jak idiotsky a zcela neprofesionálně se vedení PČR k problematice rámů staví. I malé dítě 

chápe, že poté, co se do provozu zavede něco nového, notabene kontroverzního, což trubkové rámy na autech PČR 

bezpochyby jsou, mají vedoucí pracovníci – v soukromé i státní sféře – sledovat provozní data. Sama policie ale používání 

rámu nevyhodnocuje vůbec nijak. Přesto se prý rámy “osvědčily” a tak policisté chtějí dalších 800 takových vozidel. Vskutku 

skandální závěr. 

Z frází a obsahové vaty, kterou nám v odpovědích na naše otázky poslali v červenci 2022 z Policejní prezidia, jsme pochopili, 

že pokud chceme nějaká relevantní data o efektivitě kontroverzních rámů, musíme si je z policejních záznamů vytěžit sami. To 

jsme také udělali a zde je výsledek . 

Informace od policie nebyly zadarmo 

Policisté znají cenu své práce, a tak si za kopie Úředních hlášení, které se musí vyplňovat po každém použití donucovacích 

prostředků /DN/, naúčtovali 15 562,- Kč. Vyhledávání prý bylo „mimořádně rozsáhlé”. Tuto sumu jsme na policejní účet mohli 

odeslat jen díky velkorysosti vás, našich podporovatelů a dárců, děkujeme! 

Vyhodnocení PIT manévrů 

V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit i dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech byly 

v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada „honiček“ netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené. A to přesto, že zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky § 53 odst (5) uvádí: „ Policista při použití 

donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 

protiprávního jednání.“ 

Jak jsme z úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a 

jak taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se to stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje. 

Zajímavé je, že ve více než polovině z 35 případů /v 16/ došlo při PIT manévru k poškození služebního vozu, často velkému. 

Argument, který ve své odpovědi zmiňuje PČR, že “trubkový rám je ekonomicky přínosný z hlediska ochrany vozu”, je při 

porovnání s daty jen těžko obhajitelný. 

Efektivita PIT manévru je sporná i z hlediska operativy – jak uvádí sami policisté ve svých protokolech 5 PIT manévrů bylo zcela 

neúčinných, 9 krát bylo třeba manévr opakovat. Další zajímavostí je to, jak se k PIT manévrům staví Krajské ředitelství policie 

Zlínského kraje. V protokolech totiž žádný PIT manévr nezmiňují. Auta s rámem případně používají jen jako bariéru, se kterou 

zahradí cestu ujíždějícímu řidiči – předtím zpravidla aplikují zastavovací pásy. Nejednoznačný vztah k PIT manévrům mezi 

tuzemskou policejní komunitou naznačují statistiky za rok 2022. Ve 4 krajích – Pardubickém, Libereckém, Plzeňském a 

Moravskoslezském – se letos „nePITovalo“ /stav k 08/2022/. 

Kvůli anonymizaci údajů a odlišnému formátu zpracování jednotlivých protokolů a hlášení jsme se bohužel nemohli dostat k 

řadě dalších klíčových faktorů. Bylo by velmi potřebné vyhodnotit přiměřenost zásahu, kde jistě hraje důležitou roli závažnost 
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prvotního přečinu pro který řidič před policisty ujíždí. Dalšími kritérii by mělo být i to, kolik osob je v autě, které policie svým 

PIT manévrem ohrozí. 

Další důležitou souvislostí, kterou máme k dispozici jen v některých hlášeních, je rychlost při které policisté PIT manévr použili. 

Server auto.cz například cituje studii, podle které jsou rychlosti nad 55 km/h pro “PITování” problematické: „ podle studie 

ASME Dynamic Systems z roku 2008 byl PIT manévr považován za legální při rychlostech do 50 mph (80 km/h). Za některých 

okolností se však mluví už jen o rychlostech do 45 mph (72,4 km/h) a některé materiály hovoří o rychlosti jen do 35 mph (55 

km/h).“ Ostatně sama policie, konkrétně Martin Souček z Útvaru vzdělávání, klade na nízkou rychlost při rozhovoru pro 

Českou televizi, důraz. 

Policie: nesvítilo mu zadní světlo, tak jsme ho vytlačili do svodidel 

Podle toho, jak si někteří policisté dávají v protokolech o použití PIT manévru záležet na tom, aby zdůraznili nízkou rychlost, 

dá se předpokládat, že jim to na školeních kladli na srdce. Praxe je ale zřejmě odlišná, v autech s rámem se v mnoha případech 

stávají z policistů “ostří hoši” i když vám jen nesvítí zadní světlo. 

V mnoha protokolech, které si Kverulant vyžádal od PČR, jsou ale detaily samotného PIT manévru začerněny nebo zcela chybí. 

Není pochyb, že kdyby PČR měla zájem data o efektivitě vyhodnocovat, bylo by toto kritérium rychlosti klíčové a policisté by 

to měli evidovat. Stejně tak by bylo vhodné hledat souvislosti mezi následky a typem karoserie vozu /jeho těžištěm/. 

Významný bude i vliv povrchu /pole, silnice/, kde policista PIT použije. 

Čekání na průšvih, který přijde 

Pravděpodobnost, že trubkové rámy pro česká policejní auta vymyslel na Policejním prezidiu v pražské Strojnické ulici nějaký 

osvícený vizionář, jehož přístup ostatní evropské policejní sbory teprve později objeví, pochopí /a okopírují/, je nesmírně 

nízká, prakticky nulová. Mnohem pravděpodobnější je opačný postup, v souvislosti s trubkovými rámy přijde nějaký průšvih – 

prokázaní korupce / neférových podmínek pro soutěže/ nebo ještě hůř: zbytečná smrt, případně těžké zranění s následky – 

třeba i některého za zasahujících policistů, kterým rámy dávají falešný pocit bezpečí. Nad všechnu debatu jsou rámy 

nebezpečné pro nás ostatní účastníky silničního provozu. Srážka s autem, které je vybaveno trubkovým rámem bude mít 

pochopitelně vždy horší následky, než kdyby ve stejné situaci policejní vůz rám neměl. 

Trubkové rámy a PIT manévry jsou podle Kverulanta idiotským anachronismem, který ukazuje, jak na “progresivně” o nás 

„civilech“ přemýšlejí policejní generálové ve Strojnické ulici. Kromě toho, že rámy zcela otevřeně kašlou na ochranu nejslabších 

typu cyklista/chodec, nezohledňují ani další trendy v evropské mobilitě. Jde například o chytré a rychlé elektronické systémy 

stabilizace. Převažujícími vozy na silnicích jsou dávno auta s vyšším těžištěm, typu SUV, pro které jsou PIT manévry ještě 

nebezpečnější než pro auta nižší. A co elektromobilita – budou policisté tupě bourat i do aut s akumulátory, aby riskovali 

následky neuhasitelného masivního požáru při poškození baterek? 

Kverulant: prověřte nákup, odmontujte rámy a zrušte další nákupy 

Kverulant proto v listopadu 2022 vyzval ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby zrušili 

policejní záměr nakoupit dalších 800 vozidel s rámy a trubkové rámy ze všech 478 používaných aut nechali odmontovat. Jak si 

PČR vymínilo v zadávací dokumentaci, musí to jít snadno, bez použití speciálního nářadí. Kverulant také vybídl ministra i 

policejního prezidenta, aby problematický nákup vozidel s rámem nechali prošetřit a o celé kauze informoval i Generální 

inspekci bezpečnostních sborů. 

Data, které jsme předložili v tomto textu jednoznačně ukazují, že trubkové rámy žádné výhody nemají. Naopak, jsou velmi 

rizikovým anachronismem, který by se možná líbil některému z diktátorských režimů. Moderní policie v evropských 

demokratických zemích bezesporu funguje jinak. 

Prosba o podporu 

Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily padesát tisíc korun, kdy 15 562 korun byla platba 

PČR za dodání úředních záznamů o použití trubkových rámů. Kverulant – narozdíl od PČR – není placený z vašich daní a 

nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. Jen díky vám 

můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. 

Za Kverulantův tým Petr Kološ a Vojtěch Razima (602 54 72 35) Dokumenty: 

Odpověď Policie ze 12. srpna 2022 

Odpověď Ministerstva vnitra ze 16. srpna 2022 

Odpověď Policie ze 14. září 2022 
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Krajské ředitelství Zlínského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Středočeského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Plzeňského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Pardubického kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Moravskoslezkého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Libereckého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Královehradeckého kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství kraje Vysočina – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Karlovarského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Jihomoravského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 

Krajské ředitelství Jihočeského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě 
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427. 14 | Listopad 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 14. 11. 2022, 5:41 

Autor: Petr Kološ, Vojtěch Razima 

Dosah: 1 405 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6417.12 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://outsidermedia.cz/2022/11/14/ 

Kverulant.org: Násilné policejní zastavování vozidel – s trubkovým rámem na cyklisty 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat, tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT a rámy demontovala, plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila a prošetřila všechny jím popsané případy zneužití pravomoci úřední osoby. Proto dnes o svých 

zjištěních informoval ministra vnitra, policejního prezidenta a Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Autor: Petr Kološ, Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/11/14/
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428. Petr Kološ 

Online ● outsidermedia.cz (Názorově alternativní weby) ● 14. 11. 2022, 5:41 

Autor: Petr Kološ, Vojtěch Razima 

Dosah: 1 405 ● GRP: 0.02 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6417.12 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://outsidermedia.cz/clanky-autora/petr-kolos/ 

Kverulant.org: Násilné policejní zastavování vozidel – s trubkovým rámem na cyklisty 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat, tzv. PIT manévr, tedy 

„řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí. Riskantní 

zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. Rámy používají i na 

motorkáře nebo cyklisty. Kverulantovým cílem je, aby PČR revidovala svůj přístup k PIT a rámy demontovala, plánovaný nákup 

dalších 800 aut zrušila a prošetřila všechny jím popsané případy zneužití pravomoci úřední osoby. Proto dnes o svých 

zjištěních informoval ministra vnitra, policejního prezidenta a Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Autor: Petr Kološ, Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/clanky-autora/petr-kolos/
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429. Zkorumpované Brno, nyní pod dohledem ODS+TOP09+ANO+SPD, 

je výkladní skříní české mafiánské politiky. A opět také zeman a Don 

Pablo 

Online ● otevrenenoviny.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 11. 2022, 10:00 

Autor: Zita Kazdová 

Dosah: 146 ● GRP: 0.00 ● OTS: 0.00 ● AVE: 1754.51 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org 

Odkaz: https://otevrenenoviny.cz/zkorumpovane-brno-nyni-pod-dohledem-odstop09anospd-je-vykladni-skrini-

ceske-mafianske-politiky-a-opet-take-zeman-a-don-pablo/ 

Spolupracujte! Zasílání novinek Kontakt Podmínky užívání, zásady ochrany dat, osobních údajů a jejich zpracování Pravidla 

diskusí a komentářů Výkon práv v souvislosti s nařízením GDPR 

Úvodní stránka 30 NÁZOR 30 Zkorumpované Brno, nyní pod dohledem ODS+TOP09+ANO+SPD, je výkladní skříní české 

mafiánské politiky. A opět také zeman a Don Pablo 

Zkorumpované Brno, nyní pod dohledem ODS+TOP09+ANO+SPD, je výkladní skříní české mafiánské politiky. A opět také 

zeman a Don Pablo 

v rubrice NÁZOR, Politika, TÉMA 14.11.2022 0 71 Zobrazení 

„Brno je černá díra. Politika je tu jenom o korupci a řídí to jedna parta, která řídí jak ODS, tak ČSSD. Prakticky neexistuje 

veřejná zakázka, která by nebyla cinknutá. Všichni to vědí, ale my máme zákaz si všímat, a kryje to justice i státní zastupitelství. 

Takže jsou nedotknutelný,“ říkal mi (rozzlobený a rezignovaný policista). To byl rok 2007. 

V poslední době jsem si na něj mnohokrát vzpomněl… 

Brněnská policie vyšetřuje cinknuté zakázky a kšeftování s byty v městské části Brno-střed, státní zastupitelství ji podporuje a 

soudy na politiky a jejich komplice uvalují vazbu. Na veřejnost se dostává špína zaběhaného systému korupce, o které všichni 

věděli už nejméně patnáct let… 

Hodně pomohlo, že se objevili mladí politici, kteří se přestali bát… Předsedkyně kontrolního výboru městské části Brno-střed 

Monika Lukášová Spilková (Piráti) byla tím, kdo brněnskou korupční idylku naboural jako první. Našla si důvěryhodné policisty 

a pomohla jim rozkrýt síť machinací s městskými byty. Ukázalo se, že to zase nebylo tak složité. Způsob přednostního 

přidělování městských bytů spřízněným a platícím klientům byl překvapivě primitivní a politici až příliš sebevědomí a 

neopatrní. Třeba když předseda bytové komise Otakar Bradáč (ODS) prosadil přidělení bytu pro svoji oblíbenou výčepní. 

Člověk by čekal, že odvážnou paní Spilkovou většina brněnských politiků pochválí a bude podporovat. Jenomže, jak pravil 

onen policista, „Brno je černá díra“ a dokud se nesáhne na šéfy oné mafie, „nestane se vůbec nic“. 

A tak byla paní pirátská zastupitelka hlasy ODS, TOP 09 a ANO za odměnu za svoji občanskou a politickou statečnost zbavena 

funkce předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva městské části Brno-střed a nahrazena poslušným Leošem Prokešem z 

populistické SPD… 

Aby si „stará parta“ pojistila, že kontrolní výbor nadále nebude raději kontrolovat nic, tiše se dohodla s populisty z SPD a 

přepustila jim nejenom vedení výboru, ale raději si ve výboru pojistila i většinu… 

Celý komentář na HlídacíPes.org., 9. 11. 2022: 

Jan Urban: Cinknuté Brno jako výkladní skříň české politiky 

Náhledový obrázek: ilustrační 

Související k tématu „Radomír Daňhel“: 

https://otevrenenoviny.cz/zkorumpovane-brno-nyni-pod-dohledem-odstop09anospd-je-vykladni-skrini-ceske-mafianske-politiky-a-opet-take-zeman-a-don-pablo/
https://otevrenenoviny.cz/zkorumpovane-brno-nyni-pod-dohledem-odstop09anospd-je-vykladni-skrini-ceske-mafianske-politiky-a-opet-take-zeman-a-don-pablo/
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Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant je 

přesvědčen, že si na něj „vydělal“ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice 

braním úplatků. 

Radomír Daňhel je muž, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam 

titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za 

studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou 

neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat 

na internetu za pár desítek tisíc korun. 

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis… 

… najdete na Kverulant.org, 19. 10. 2022 ZDE. 

Související k tématu „Don Pablo“ v ON: 

Autor: Zita Kazdová 
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430. Setkání Sítě k ochraně demokracie 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-stal-clenem-site-k-ochrane-demokracie-2-2/ 

Minulý týden se uskutečnilo setkání Sítě k ochraně demokracie nad zprávou o stavu české demokracie. Síť je svobodný 

prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, která společně nachází co nejširší shodu na tom, co je 

nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Síť sleduje veřejné dění a sdílí důležité informace i návrhy 

řešení. 

Setkání Sítě 10, listopadu 2022 | foto Síť k ochraně demokracie 

Ve čtvrtek 10 října se uskutečnila diskuze nad Zprávou o stavu české demokracie kterou zformulovali garanti Sítě k ochraně 

demokracie. Zpráva konstatuje, že Česko prochází jednou zatěžkávací zkouškou za druhou. Zatímco naší demokracii a 

zahraničně-politické ukotvení se daří zachovat, krize odhalily řadu hlubších vnitřních problémů, které se daří řešit jen 

omezeně. 

V reakci na ruskou válku na Ukrajině česká vláda potvrdila naše místo v EU a NATO pohotovými kroky na pomoc Ukrajině a 

solidaritou vůči uprchlíkům. Experti a expertky oceňují jednotný a rychlý postup vlády. I díky němu se v průběhu krize daří 

udržet dosažený standard demokratického právního státu a lidských práv. Kvůli probíhající krizi nicméně dochází k opomíjení 

dlouhodobých systémových problémů. Jejich dopady přitom krize nadále prohlubuje. 

Setkání se účastnili garanti Sítě, Marie Bohatá, Rút Kolínská, Martin Potůček a Oldřich Kužílek. Přítomni byli i zástupci Milionu 

chvilek pro demokracii a Rekonstrukce státu, dále Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře Transparenty Internacional a 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-se-stal-clenem-site-k-ochrane-demokracie-2-2/
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431. Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského 

hradu 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 15. 11. 2022, 14:55 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-ani-za-pul-roku-nic-pro-otevreni-

prazskeho-hradu-2/ 

Tweet Víta Rakušana z 11. 1. 2022: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme 

teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních 

opatření, které kolem Hradu stvořilo válečné opevnění. 

15.11. 2022 

Ministr Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu 

Dnes Zeman vydal další, již třetí prohlášení, ve kterém opět tvrdí, že vždycky chtěl, aby Pražský hrad byl otevřen. Zeman lže a 

Kverulant jej za to opakovaně kritizuje, ale Zeman zdaleka není sám, kdo v této věci lže. Tím dalším lhářem je ministr vnitra Vít 

Rakušan, který už počátkem roku 2022 sliboval odstranění plošných kontrol, ale neudělal vůbec nic. Ať už si o Zemanových i 

Rakušanových veletočích myslíme cokoliv jisté je, že je nejvyšší čas kontroly skutečně zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti, podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem. 

Tweet Víta Rakušana z 11. 1. 2022: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme 

teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních 

opatření, které kolem Hradu stvořilo válečné opevnění. 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal 

příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „ Dal 

jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě. Osloveny jsou i tajné 

služby.“ Svým slibem se Rakušan nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I pěknou fotečku si na to pořídil. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech 

relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu mu přišla odpověď ve které mu 

vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České 

republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, 

nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak 

realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování 

jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo. 

V červenci 2022 položili Rakušanovi obdobný dotaz novináři z Českého rozhlasu. Jako odpověď ji ministerstvo zaslalo 

nesrozumitelný blábol, z kterého je jasné snad jen to, že žádná analýza, o kterou Rakušan sliboval, není: 

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu tedy neudělal nic. Pro Kverulanta je chování Víta Rakušana 

dalším zklamáním. To první se odehrálo, když se Rakušan odmítl omluvit za zbytečné cesty do Peru a na Nový Zéland za 

peníze daňových poplatníků. 

Na Pražském hradě se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident 

Kverulant se v červenci 2022 zeptal Policie v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení 

bezpečnosti. Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky: 

V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, 

kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? 

Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za 

jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici. 

https://www.kverulant.org/article/ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-ani-za-pul-roku-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu-2/
https://www.kverulant.org/article/ministr-rakusan-pres-sliby-neudelal-ani-za-pul-roku-nic-pro-otevreni-prazskeho-hradu-2/
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Po několika dnech přišla od Police odpověď. Uvnitř Pražského hradu se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident. 

Dále Policie prý neví v kolika případech zabránila vstupu do Hradu protože o tom nevede žádnou statistiku, ale přitom prý 

„vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně“, ale žádné písemné vyhodnocení prý neexistuje. A 

konečně Policie tvrdí, že šest let plošných kontrol na Hradě prý nestálo daňového poplatníka ani korunu navíc. Vše se prý děje 

v rámci běžného výkonu služby. 

To, že se v areálu Pražského hradu neodehrál od roku 2016 jediný bezpečností incident je podle Policie díky plošným 

kontrolám. Kverulant si to nemyslí a je přesvědčen, že je to neexistencí teroristické hrozby. Tomu svědčí i skutečnost, že ani 

před Hradem na Hradčanském náměstí, kde se vinou plošných kontrol vznikaly opravdu velké fronty, nebyl zaznamenán 

žádný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Protestní setkání 

V den výročí vzniku republiky 28. října 2022 uspořádal Kverulant na Pražském hradě protestní setkání. Zakladatel a ředitel 

spolku Kverulant.org Vojtěch Razima na něm kritizoval zejména kontroly při vstupu. Uzavření areálu podle něj přišlo po 

vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015. „V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických 

útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly,“ uvedl Razima. A pokračoval: 

„Pokud nebude veřejnost tlačit, nic se nestane. Za šest let prorostl systém plošných kontrol celým Hradem a nebude lehké ho 

vykořenit a vrátit Hrad veřejnosti.“ 

Dalším řečníkem byl RNDr. Radim Špaček, předseda Koruny České. Ten uvedl, že zavření celé městské čtvrti, kterou Pražský 

hrad je, nemá v demokratickém světě obdoby a nesmíme se s ním smířit. 

Přední současný architekt Jan Holna připomněl, že hradní komplex je nejvýznamnějším a nejcennějším souborem staveb jaký v 

republice máme. Připomněl zásadní skvělé novodobé úpravy od Jóže Plečnika, Bořka Šípka a Josefa Pleskota a pozastavil se 

nad ubohou podobou přístřešků pod kterou jsou plošné osobní prohlídky vykonávány. 

Jako poslední vystoupil emeritní profesor, akademický sochař Kurt Gebauer. Ten zavzpomínal na porevoluční otevření Hradu 

Václavem Havlem a na instalaci svého díla Pyramidální trpaslík v Jelením příkopu v roce 1992. Připomněl, že Jelení příkop je již 

od roku 2017 uzavřen. Kurt Gebauer uvedl, že otevírání a zavírání Pražského hradu dobře ilustruje jaké poměry panují v naší 

republice. 

Dočasné otevření Jeleního příkopu a vágní slib 

V reakci na Kverulantovy protesty uspořádala Kancelář prezidenta republiky ráno po jeho happeningu briefing. Kancelář 

uvedla, že o víkendu 29. až 30. října mimořádně pro veřejnost otevře celý Jelení příkop a slíbila, že od příští turistické sezony 

by měla být unikátní přírodní rokle pod Hradem přístupná natrvalo. Hrad ještě přidal vágní slib o zmírnění režimu 

bezpečnostních kontrol pro návštěvníky Pražského hradu od začátku příští sezony, tedy od dubna 2023. Uvedený slib je těžké 

brát vážně, už proto, že Zemanovi končí mandát 8. března 2023. 

Miloš Zeman na Hradě již brzo skončí, ale to není zárukou, že Hrad bude zase otevřen. Je docela dobře možné, že Zemanův 

nástupce se opět vymluví na bezpečností rizika. A i když nový prezident bude pro otevření, nepřesvědčí ho bezpečností 

aparát, který svým policistům zajištuje dobře placenou „pohodovou“ přesčasovou práci, že jsou plošné kontroly nutné? 

Zeman zařadil zpátečku: vždycky jsem chtěl, aby Pražský hrad byl otevřen 

Ani ne za 14 dnů po Kverulantově protestním setkání na Hradě deklaroval hlavní hradní bachař Zeman velký obrat. Prezident 

Zeman 9. listopadu 2022 vyzval otevřeným dopisem ministra vnitra Víta Rakušana, aby zajistil „důslednou revizi opatření 

Policie České republiky na hranicích areálu Pražského hradu a rychlý návrh jejich zrušení nebo zásadní úpravy“. „Jako 

prezident republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou 

časem zmírněny nebo zrušeny,“ napsal Rakušanovi pokrytec Zeman s tím, že „již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky 

cenných prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy“. 

Zemanovo chování připomíná starý vtip, který popisoval, čím je pro nás Sovětský svaz. Sovětský svaz je jako náš soused. Ráno 

nám ukradne slepici, v poledne jí sežere k obědu a večer nám jí pomůže hledat. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Policie: nic se otevírat nebude 

Reakce na Zemanovo náhlé volání po otevření Hradu přišla takřka okamžitě. Policie prohlásila, že nic otevírat nebude s 

vágním „odůvodněním“: „S ohledem na přetrvávající bezpečnostní hrozby a rizika (ruská agrese na Ukrajině, teroristické útoky 

či útoky aktivních střelců v Evropě) tento stav (první stupeň ohrožení terorismem) nadále trvá i v současnosti.“ 
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Bezpečnostní analytik Mgr. Josef Kraus, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k tomu uvedl, že kontroly jsou 

naopak kontraproduktivní protože dochází k poměrně masovému srocování lidí právě u kontrolních bodů před rámy. „Pokud 

by bylo cílem – nikoli třeba útok na hlavu státu nebo na jakéhokoli politického reprezentanta uvnitř komplexu – připoutat 

pozornost médií a zabít nebo zranit co nejvíce lidí, naprosto bez problému by si takový útočník vybral právě ta kontrolní 

místa, kde je koncentrace lidí naprosto extrémní,“ popsal Kraus. 

I Kverulant je přesvědčen, že „bezpečnostní“ důvody jsou pouze zástupné. Důvody jsou jinde. Za šest let prorostl systém 

plošných osobních kontrol celým Hradem. Zejména mimopražským policistům tak bezpečnostní aparát zajištuje výlet do 

Prahy a dobře placenou „pohodovou“ přesčasovou práci na krásném místě. 

Další Zemanova prohlášení 

V reakci na policejní odmítnutí otevření Hradu přidal Zeman v neděli 13 listopadu 2022 další prohlášení. Mimo jiné se v něm 

píše, že Kanceláři prezidenta republiky se podařilo dosáhnout dílčího úspěchu „v době po pandemii, kdy z její iniciativy došlo 

ke změně kontrol z plošných na namátkové. Policie ČR však prosadila návrat k plošným kontrolám, mimo jiné s odkazem na 

zvýšená bezpečnostní rizika.“ 

Zeman naprosto opomíjí, že klíčovým faktorem dočasného zrušení plošných kontrol bylo to, že Kverulant dosáhl 

pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným 

prostranstvím. Další prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. 

Ve středu 15. listopadu 2022 přidala Zemanova kancelář další prohlášení. Připomínám v něm, že to byl ministr vnitra Vít 

Rakušan, kdo počátkem roku 2022 sliboval odstranění plošných kontrol a neudělal vůbec nic. Dále prezidentská kancelář v 

prohlášení žádá: „Vymístění přístřešků, kde jsou kontroly prováděny, z památkově cenného prostoru Prašného mostu a 

umožnění vstupu občanů do Královské zahrady a Jeleního příkopu bez kontrol.“ a odstranění protitankových zátarasů. 

Prosba o podporu 

Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a nebo Rakušanově policejní 

kamarile podpořte Kverulantův boj za jeho otevření jakkoliv malým za to však pravidelným finančním příspěvkem. 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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81 Komentářů 

Obecně prospěšnou organizaci s názvem Kverulant.org jistě není třeba rozsáhle představovat. Ve své nedávné zprávě o.p.s. 

přinesla některá zjištění týkající se „ochranných“ rámů na policejních vozidlech, které si tam policie nechala za naše peníze 

namontovat za účelem provádění tzv. PIT manévru. Obsah zprávy mě nemálo šokoval a vás bude taky. 

Před nějakou dobou si nechala policie na svá „prvosledová“ vozidla přímo od výrobce, Škody Auto a.s., vyvinout a instalovat 

jakési poměrně robustní trubkové rámy. 

Stalo se tak v době, kdy naopak podobné neoriginální rámy na vozidlech SUV byly prostřednictvím STK vyřazovány z provozu, 

protože představovaly neúměrné riziko pro chodce a jiné účastníky silničního provozu v případě kolize. Podobné rámy 

nenajdete na žádném novém sériově vyráběném vozidle, protože něco takového by naprosto nemělo šanci obstát v 

regulérním schvalovacím procesu vozidel. Nenajdete je ani na jiném policejním vozidle v civilizovaných zemích. Jedná se tedy 

o unikát, kterým policie demonstruje veřejnosti, že „my můžem“. 

Argumetem policie pro instalaci takto sporného technického prostředku bylo, že tento rám umožní policistům provádět PIT 

manévr k účinnému zastavení nebezpečných účastníků silničního provozu a jeho sekundárním účelem je zabránění poškození 

služebních vozidel. Primárně se tedy jedná o spíše o rám útočný nežli ochranný, určený k tomu, aby jím policejní násilníci 

mohli úmyslně vrážet do jiných vozidel, o jejichž řidičích se policisté zatím pouze domnívají, že páchají něco nekalého. 

Kverulant se zaměřil na to, jak policie tyto rámy používá a jak se jí ten spásný PIT manévr daří. A výsledky jsou skutečně 

pozoruhodné. 

Z Kverulantovy analýzy vyplývá, že v předmětném období (od ledna 2020 do července 2022) provedli policisté PIT manévr 

celkem 41x, přičemž došlo 12x ke zranění osob, 16x k poškození policejního vozidla a v několika případech se adorovaný PIT 

manévr, který se policisté učili v tamtom Mičigenu, ukázal zcela neúčinný. 

Policejní vozidla jsou sice vybavena masivními trubkovými rámy od snaživých inženýrů z Boleslavi, ale jejich posádky rozumu 

příliš nepobraly. Tak se například stalo, že aplikovali vytlačování rámem na cyklistu, který byl bdělou hlídkou dvou 

přemotivovaných dementů spatřen během nouzového stavu a v jeho zběsilé jízdě zastaven PIT manévrem do zadního kola, 

což vedlo k jeho pádu na zem a zranění. Důslednější naplnění hesla „pomáhat a chránit“ si patrně nejde představit. Do stejné 

kategorie patří zastavování motocyklu retardovanými policejními hrdiny z Českého Krumlova. Ty zřejmě ex post zachvátila 

jakási sebereflexe, pokud jsou toho k pohrdání občany a násilí vedení vůbec schopni, a v úředním záznamu obšířně popsali, že 

„upadl do měkkého podloží a do křovin“. 

Ačkoli nás policie skrze své mediální hlásné trouby průběžně informuje o své důslednosti a úspěšnosti v násilném zastavování 

„zdrogovaných“ řidičů (rozumějme nejspíš tedy řidičů s pozitivním testem Drugwipe, který poskytuje nahodilé výsledky a navíc 

je soustavně předmětem policejních manipulací), zaznamenal Kverulant zachycení všeho všudy dvou řidičů pod vlivem drog 

za pomoci vozidel s rámy. V obou případech to byli jezdci na jednostopých vozidlech, jmenovitě na motocyklu a na kole. 

Obdobné je to s počtem případů úmyslného policejního bourání do vozidel opilých řidičů. Ze všech 41 případech byli 

skutečně opilí jen dva řidiči ze tří. Ten třetí řidič nadýchal jen 0,27 ‰ alkoholu, což odpovídá přibližně jednomu 

desetistupňovému pivu. 

I přes tyto tristní výsledky policie hodnotí jejich vysněné rámy kladně a připravuje se v následujících letech nakoupit dalších 

800 vozidel s rámem. Fascinance policejních velitelů i řadových příslušníků tímto doplňkem je zřejmá a hodlají se jím 

vybavovat i v dalších letech, a to i přes dosavadní zkušenosti s ním a přes zjevný fakt, že v případě kolize vozidla s jiným 

účastníkem silničního provozu, byť zcela nevinným, pro něj budou následky takového nárazu evidentně horší. Jedná se 

názornou ukázku pohrdavého přístupu policejních představitelů k „civilům“, kteří jsou nejspíše vnímáni jako potenciální 

https://dfens-cz.com/kverulantova-zprava-o-ramech-na-policejnich-vozidlech/
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nepřátelé, na jejichž zdraví ani životech nijak zvlášť nesejde a jejichž hlavním úkolem a posláním je během zbytku života 

financovat ze svých daní policejní rozmary. 

Za pozornost stojí i devótnost tuzemské automobilky Škoda Auto, která zjevně nemá problém tento šílený doplněk pro Policii 

ČR vyvíjet, adaptovat ho pro novější typy vozidel, montovat ho na policejní vozidla a ještě se tvářit, že něco takto zcela zjevně 

nebezpečného je vlastně v pořádku, protože je to „z fabriky“. Hodnotím to zhruba tak, že tonoucí se stébla chytá a zatímco 

pověst značky chřadne, zájem zákazníků o podprůměrná předražená hnusná auta opadá a přesouvá se k jiným značkám 

nabízejícím lepší poměr kvality a ceny, což jsou nyní prakticky všechny, oddává se podlézavý druhořadý český management 

olizování řiti státnímu zákazníkovi a to opravdu pozoruhodnými prostředky. Měli by se všichni stydět. Zase o důvod víc, abych 

od takové automobilky nechtěl ani plechový nočník. 

Ve zprávě je toho mnohem víc a doporučuji si to přečíst celé přímo na stránkách Kverulanta. Budete se divit, co je všechno 

vůbec možné u ozbrojeného sboru, který se utrhl z řetězu veřejné kontroly. Například zastavování vozidla úmyslným 

nabouráním policistou, který na to vůbec nebyl školen, což je rovnou protizákonné. Kverulantovu zprávu tak shledávám jako 

důležitý, i když bohužel ojedinělý pokus o vrácení psa zpátky do boudy, tedy ke službě veřejnosti namísto násilných útoků na 

ni. 

Za poskytnutí informací, kterými měla Policie ČR beztak disponovat v rámci hodnocení účinnosti vlastní činnosti a používání 

donucovacích prostředků, si policie neváhala říci o částku převyšující 15 tisíc korun. 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Kverulantovi o.p.s, že se tímto tématem, veskrze ostudným a načáchlým kultem 

násilí a pohrdáním běžnými občany, začal zabývat. Zde je nutno konstatovat, že pro hyperkorektní až devótní postoj médií k 

„policejním hrdinům“ by v mainstreamu takové téma vůbec nedostalo prostor. Kverulantovi byl poukázán malý příspěvek na 

jeho činnost jako výraz ocenění odhodlání a odvahy jeho spolupracovníků a pokud nechcete, aby vás přemotivovaný šílenec s 

majáky a rámem taranoval někde na silnici při jízdě na kole, zvažte totéž a podpořte Kverulanta v jeho práci, hrabe se v té 

žumpě i za nás. 

15.11.2022 D-FENS 

( 392 x známkováno, průměr: 1,12 z 5) 

14 848x přečteno 

Autor: D-FENS || D-FENS 
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Obecně prospěšnou organizaci s názvem Kverulant.org jistě není třeba rozsáhle představovat. Ve své nedávné zprávě o.p.s. 

přinesla některá zjištění týkající se „ochranných“ rámů na policejních vozidlech, které si tam policie nechala za naše peníze 

namontovat za účelem provádění tzv. PIT manévru. Obsah zprávy mě nemálo šokoval a vás bude taky. 

Před nějakou dobou si nechala policie na svá „prvosledová“ vozidla přímo od výrobce, Škody Auto a.s., vyvinout a instalovat 

jakési poměrně robustní trubkové rámy. 

Stalo se tak v době, kdy naopak podobné neoriginální rámy na vozidlech SUV byly prostřednictvím STK vyřazovány z provozu, 

protože představovaly neúměrné riziko pro chodce a jiné účastníky silničního provozu v případě kolize. Podobné rámy 

nenajdete na žádném novém sériově vyráběném vozidle, protože něco takového by naprosto nemělo šanci obstát v 

regulérním schvalovacím procesu vozidel. Nenajdete je ani na jiném policejním vozidle v civilizovaných zemích. Jedná se tedy 

o unikát, kterým policie demonstruje veřejnosti, že „my můžem“. 

Argumetem policie pro instalaci takto sporného technického prostředku bylo, že tento rám umožní policistům provádět PIT 

manévr k účinnému zastavení nebezpečných účastníků silničního provozu a jeho sekundárním účelem je zabránění poškození 

služebních vozidel. Primárně se tedy jedná o spíše o rám útočný nežli ochranný, určený k tomu, aby jím policejní násilníci 

mohli úmyslně vrážet do jiných vozidel, o jejichž řidičích se policisté zatím pouze domnívají, že páchají něco nekalého. 

Kverulant se zaměřil na to, jak policie tyto rámy používá a jak se jí ten spásný PIT manévr daří. A výsledky jsou skutečně 

pozoruhodné. 

Z Kverulantovy analýzy vyplývá, že v předmětném období (od ledna 2020 do července 2022) provedli policisté PIT manévr 

celkem 41x, přičemž došlo 12x ke zranění osob, 16x k poškození policejního vozidla a v několika případech se adorovaný PIT 

manévr, který se policisté učili v tamtom Mičigenu, ukázal zcela neúčinný. 

Policejní vozidla jsou sice vybavena masivními trubkovými rámy od snaživých inženýrů z Boleslavi, ale jejich posádky rozumu 

příliš nepobraly. Tak se například stalo, že aplikovali vytlačování rámem na cyklistu, který byl bdělou hlídkou dvou 

přemotivovaných dementů spatřen během nouzového stavu a v jeho zběsilé jízdě zastaven PIT manévrem do zadního kola, 

což vedlo k jeho pádu na zem a zranění. Důslednější naplnění hesla „pomáhat a chránit“ si patrně nejde představit. Do stejné 

kategorie patří zastavování motocyklu retardovanými policejními hrdiny z Českého Krumlova. Ty zřejmě ex post zachvátila 

jakási sebereflexe, pokud jsou toho k pohrdání občany a násilí vedení vůbec schopni, a v úředním záznamu obšířně popsali, že 

„upadl do měkkého podloží a do křovin“. 

Ačkoli nás policie skrze své mediální hlásné trouby průběžně informuje o své důslednosti a úspěšnosti v násilném zastavování 

„zdrogovaných“ řidičů (rozumějme nejspíš tedy řidičů s pozitivním testem Drugwipe, který poskytuje nahodilé výsledky a navíc 

je soustavně předmětem policejních manipulací), zaznamenal Kverulant zachycení všeho všudy dvou řidičů pod vlivem drog 

za pomoci vozidel s rámy. V obou případech to byli jezdci na jednostopých vozidlech, jmenovitě na motocyklu a na kole. 

Obdobné je to s počtem případů úmyslného policejního bourání do vozidel opilých řidičů. Ze všech 41 případech byli 

skutečně opilí jen dva řidiči ze tří. Ten třetí řidič nadýchal jen 0,27 ‰ alkoholu, což odpovídá přibližně jednomu 

desetistupňovému pivu. 

I přes tyto tristní výsledky policie hodnotí jejich vysněné rámy kladně a připravuje se v následujících letech nakoupit dalších 

800 vozidel s rámem. Fascinance policejních velitelů i řadových příslušníků tímto doplňkem je zřejmá a hodlají se jím 

vybavovat i v dalších letech, a to i přes dosavadní zkušenosti s ním a přes zjevný fakt, že v případě kolize vozidla s jiným 

účastníkem silničního provozu, byť zcela nevinným, pro něj budou následky takového nárazu evidentně horší. Jedná se 

názornou ukázku pohrdavého přístupu policejních představitelů k „civilům“, kteří jsou nejspíše vnímáni jako potenciální 

nepřátelé, na jejichž zdraví ani životech nijak zvlášť nesejde a jejichž hlavním úkolem a posláním je během zbytku života 

financovat ze svých daní policejní rozmary. 

https://pravdive.eu/news/16553/kverulantova-zprava-o-ramech-na-policejnich-vozidlech
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Za pozornost stojí i devótnost tuzemské automobilky Škoda Auto, která zjevně nemá problém tento šílený doplněk pro Policii 

ČR vyvíjet, adaptovat ho pro novější typy vozidel, montovat ho na policejní vozidla a ještě se tvářit, že něco takto zcela zjevně 

nebezpečného je vlastně v pořádku, protože je to „z fabriky“. Hodnotím to zhruba tak, že tonoucí se stébla chytá a zatímco 

pověst značky chřadne, zájem zákazníků o podprůměrná předražená hnusná auta opadá a přesouvá se k jiným značkám 

nabízejícím lepší poměr kvality a ceny, což jsou nyní prakticky všechny, oddává se podlézavý druhořadý český management 

olizování řiti státnímu zákazníkovi a to opravdu pozoruhodnými prostředky. Měli by se všichni stydět. Zase o důvod víc, abych 

od takové automobilky nechtěl ani plechový nočník. 

Ve zprávě je toho mnohem víc a doporučuji si to přečíst celé přímo na stránkách Kverulanta . Budete se divit, co je všechno 

vůbec možné u ozbrojeného sboru, který se utrhl z řetězu veřejné kontroly. Například zastavování vozidla úmyslným 

nabouráním policistou, který na to vůbec nebyl školen, což je rovnou protizákonné. Kverulantovu zprávu tak shledávám jako 

důležitý, i když bohužel ojedinělý pokus o vrácení psa zpátky do boudy, tedy ke službě veřejnosti namísto násilných útoků na 

ni. 

Za poskytnutí informací, kterými měla Policie ČR beztak disponovat v rámci hodnocení účinnosti vlastní činnosti a používání 

donucovacích prostředků, si policie neváhala říci o částku převyšující 15 tisíc korun. 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Kverulantovi o.p.s, že se tímto tématem, veskrze ostudným a načáchlým kultem 

násilí a pohrdáním běžnými občany, začal zabývat. Zde je nutno konstatovat, že pro hyperkorektní až devótní postoj médií k 

„policejním hrdinům“ by v mainstreamu takové téma vůbec nedostalo prostor. Kverulantovi byl poukázán malý příspěvek na 

jeho činnost jako výraz ocenění odhodlání a odvahy jeho spolupracovníků a pokud nechcete, aby vás přemotivovaný šílenec s 

majáky a rámem taranoval někde na silnici při jízdě na kole, zvažte totéž a podpořte Kverulanta v jeho práci , hrabe se v té 

žumpě i za nás. 

15.11.2022 D-FENS 
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Vláda počátkem listopadu schválila zrušení automatického zřízení datové schránky pro občany, které mělo začít platit v lednu 

2023. Datová schránka se tak lidem bude zřizovat stále jen jejich žádost. Tím však příběh nekončí. Povinnost mít datové 

schránky by měla být podle novely uzákoněna pro podnikající fyzické osoby. Kverulant nemá naprosto nic proti jejich 

dobrovolnému využití, povinnost je ale na pováženou, naráží na „základní“ lidské právo „nemít počítač“ a nevyznat se v 

informačních technologiích. Proto Kverulant píše všem zákonodárcům, aby přijetí této povinnosti ještě důkladně zvážili. 

foto ACWells | Pixabay 

Automatické zavedení datových schránek pro občany od příštího roku bylo schváleno loni jako součást zákona, který má 

usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky dostat dva 

miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu 

datových schránek, z toho asi 750.000 bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. Realita z pohledu 

občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

https://www.kverulant.org/article/povinne-datove-schranky-versus-pravo-nemit-pocitac/
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Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi ve které uvádí: „Zákonodárci, a bohužel se 

zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO „podnikají“(=pracují) i v seniorském věku nebo 

prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. Vrcholem IT 

techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na IČO, neumí 

ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim předá hotově, 

přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,- za telefon který nechtějí a 200,- 

měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si stát 

usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Z odpovědi Stanislava Křečka se zdá, že úřad ombudsmana nebyl zřízen proto, aby se obyčejných lidí zastával před často 

poněkud neomaleným státem. Možná je to tím, že pan Křeček je zvyklý mít k dispozici státem placený aparát lidí, kteří se za 

něj o problematiku IT postarají a předloží nějaké řešení k běžnému používání. Tomu odpovídá i jeho další argumentace, že 

všechno je a bude jednoduché, bez starostí, lidé vlastně ušetří a všem to pomůže: „U datových schránek existují možnosti, jak 

potíže při jejich používání zmírnit. Lze např. nastavit zasílání upozornění na příchozí poštu e-mailem nebo SMS, takže není 

nutné se do schránky každé dva týdny přihlašovat a kontrolovat, zda tam není nová zpráva.“ Tento způsob lakování na růžovo 

je ale velmi zrádný. Změna možná pomůže státní správě, lidi s ní komunikující ale dále rozdělí. 

Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale zachování možnosti papírové a osobní komunikace by mělo být zachováno. 

Taková komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou svých občanů. 

Jiří Sýkora 

Autor: Vojtěch Razima 
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Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během posledního roku. 

Na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, narazíte už jenom výjimečně. V posledních letech 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 Česká obchodní inspekce 

přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen. 

V dnešním přehledu přinášíme pokuty, které nabyly právní moci od loňského října (poté, co jsme zveřejnili jejich předchozí 

seznam ) do letošního listopadu. 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. 

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. 

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 čerpacích stanic, pokutovaných v roce 2019, odebírala benzin od státem vlastněné společnosti Čepro. 

Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu provozovateli čerpací stanice. Ten 

namítal, 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. 

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky? Takhle je vysvětlují ČOI a obecně prospěšná společnost 

Kverulant.org, jejíž tlak přinesl před více než deseti lety průlom ve zveřejňování výsledků kontrol. 

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. 

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. 

https://www.penize.cz/doprava/438058-pokuty-pro-cerpaci-stanice-od-coi-kde-prodavali-spatny-benzin-a-dalsi-pohonne-hmoty
https://www.penize.cz/doprava/438058-pokuty-pro-cerpaci-stanice-od-coi-kde-prodavali-spatny-benzin-a-dalsi-pohonne-hmoty


  

Přehled zpráv  1113 

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. 

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. 

Voda KF: Nadlimitní obsah vody může negativně ovlivnit startovatelnost studeného motoru a složení výfukových plynů. 

Zvýšený obsah vody může dále ovlivnit činnost některých typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel. Voda v 

palivu může způsobit korozi a mikrobiální růst. 

Sdílejte článek, než ho smažem 

Autor: Petr Kučera 
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436. Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut 

od ČOI 

Online ● forexbanka.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 16. 11. 2022, 6:01 
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Odkaz: https://forexbanka.cz/kde-prodavali-spatny-benzin-naftu-nebo-lpg-novy-prehled-pokut-od-coi/ 

Na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, narazíte už jenom výjimečně. V posledních letech 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 Česká obchodní inspekce 

přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen. 

V dnešním přehledu přinášíme pokuty, které nabyly právní moci od loňského října (poté, co jsme zveřejnili jejich předchozí 

seznam ) do letošního listopadu. 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. 

1 2 3 4 5 

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. 

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 čerpacích stanic, pokutovaných v roce 2019, odebírala benzin od státem vlastněné společnosti Čepro. 

Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu provozovateli čerpací stanice. Ten 

namítal, 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. 

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky? Takhle je vysvětlují ČOI a obecně prospěšná společnost 

Kverulant.org, jejíž tlak přinesl před více než deseti lety průlom ve zveřejňování výsledků kontrol. 

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. 

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 

https://forexbanka.cz/kde-prodavali-spatny-benzin-naftu-nebo-lpg-novy-prehled-pokut-od-coi/
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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. 

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. 

Voda KF: Nadlimitní obsah vody může negativně ovlivnit startovatelnost studeného motoru a složení výfukových plynů. 

Zvýšený obsah vody může dále ovlivnit činnost některých typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel. Voda v 

palivu může způsobit korozi a mikrobiální růst. 

Petr Kučera 

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou 

fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České… Další články autora. 

Sdílejte článek, než ho smažem 

Vytisknout 

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO 

Autor: Ladislav Ondra, Petr Kučera 
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437. D-FENS ostře kritizuje rámy na policejních vozidlech 
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Nezávislý, politicky nekorektní a hojně navštěvovaný server D-FENS* se věnuje Kverulantově nedávené zprávě o násilném 

zastavování vozidel pomocí útočných rámů. D-FENS upozorňuje své čtenáře, že čtením jeho textů mohou přijít o iluze, které 

jim nikdo nebude nahrazovat jinými a že většina jeho publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, 

nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby. A 

přesně v tomto duchu D-FENS policii opravdu nešetří. 

Photo | Warner Bros. 

Obecně prospěšnou organizaci s názvem Kverulant.org jistě není třeba rozsáhle představovat. Ve své nedávné zprávě o.p.s. 

přinesla některá zjištění týkající se „ochranných“ rámů na policejních vozidlech, které si tam policie nechala za naše peníze 

namontovat za účelem provádění tzv. PIT manévru. Obsah zprávy mě nemálo šokoval a vás bude taky. 

Před nějakou dobou si nechala policie na svá „prvosledová“ vozidla přímo od výrobce, Škody Auto a.s., vyvinout a instalovat 

jakési poměrně robustní trubkové rámy. 

Stalo se tak v době, kdy naopak podobné neoriginální rámy na vozidlech SUV byly prostřednictvím STK vyřazovány z provozu, 

protože představovaly neúměrné riziko pro chodce a jiné účastníky silničního provozu v případě kolize. Podobné rámy 

nenajdete na žádném novém sériově vyráběném vozidle, protože něco takového by naprosto nemělo šanci obstát v 

regulérním schvalovacím procesu vozidel. Nenajdete je ani na jiném policejním vozidle v civilizovaných zemích. Jedná se tedy 

o unikát, kterým policie demonstruje veřejnosti, že „my můžem“. 

Argumetem policie pro instalaci takto sporného technického prostředku bylo, že tento rám umožní policistům provádět PIT 

manévr k účinnému zastavení nebezpečných účastníků silničního provozu a jeho sekundárním účelem je zabránění poškození 

služebních vozidel. Primárně se tedy jedná o spíše o rám útočný nežli ochranný, určený k tomu, aby jím policejní násilníci 

mohli úmyslně vrážet do jiných vozidel, o jejichž řidičích se policisté zatím pouze domnívají, že páchají něco nekalého. 

Kverulant se zaměřil na to, jak policie tyto rámy používá a jak se jí ten spásný PIT manévr daří. A výsledky jsou skutečně 

pozoruhodné. 

Z Kverulantovy analýzy vyplývá, že v předmětném období (od ledna 2020 do července 2022) provedli policisté PIT manévr 

celkem 41x, přičemž došlo 12x ke zranění osob, 16x k poškození policejního vozidla a v několika případech se adorovaný PIT 

manévr, který se policisté učili v tamtom Mičigenu, ukázal zcela neúčinný. 

Policejní vozidla jsou sice vybavena masivními trubkovými rámy od snaživých inženýrů z Boleslavi, ale jejich posádky rozumu 

příliš nepobraly. Tak se například stalo, že aplikovali vytlačování rámem na cyklistu, který byl bdělou hlídkou dvou 

přemotivovaných dementů spatřen během nouzového stavu a v jeho zběsilé jízdě zastaven PIT manévrem do zadního kola, 

což vedlo k jeho pádu na zem a zranění. Důslednější naplnění hesla „pomáhat a chránit“ si patrně nejde představit. Do stejné 

kategorie patří zastavování motocyklu retardovanými policejními hrdiny z Českého Krumlova. Ty zřejmě ex post zachvátila 

jakási sebereflexe, pokud jsou toho k pohrdání občany a násilí vedení vůbec schopni, a v úředním záznamu obšířně popsali, že 

„upadl do měkkého podloží a do křovin“. 

Ačkoli nás policie skrze své mediální hlásné trouby průběžně informuje o své důslednosti a úspěšnosti v násilném zastavování 

„zdrogovaných“ řidičů (rozumějme nejspíš tedy řidičů s pozitivním testem Drugwipe, který poskytuje nahodilé výsledky a navíc 

je soustavně předmětem policejních manipulací), zaznamenal Kverulant zachycení všeho všudy dvou řidičů pod vlivem drog 

za pomoci vozidel s rámy. V obou případech to byli jezdci na jednostopých vozidlech, jmenovitě na motocyklu a na kole. 

Obdobné je to s počtem případů úmyslného policejního bourání do vozidel opilých řidičů. Ze všech 41 případech byli 

skutečně opilí jen dva řidiči ze tří. Ten třetí řidič nadýchal jen 0,27 ‰ alkoholu, což odpovídá přibližně jednomu 

desetistupňovému pivu. 

https://www.kverulant.org/article/d-fens-ostre-kritizuje-ramy-na-policejnich-vozidlech/
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I přes tyto tristní výsledky policie hodnotí jejich vysněné rámy kladně a připravuje se v následujících letech nakoupit dalších 

800 vozidel s rámem. Fascinance policejních velitelů i řadových příslušníků tímto doplňkem je zřejmá a hodlají se jím 

vybavovat i v dalších letech, a to i přes dosavadní zkušenosti s ním a přes zjevný fakt, že v případě kolize vozidla s jiným 

účastníkem silničního provozu, byť zcela nevinným, pro něj budou následky takového nárazu evidentně horší. Jedná se 

názornou ukázku pohrdavého přístupu policejních představitelů k „civilům“, kteří jsou nejspíše vnímáni jako potenciální 

nepřátelé, na jejichž zdraví ani životech nijak zvlášť nesejde a jejichž hlavním úkolem a posláním je během zbytku života 

financovat ze svých daní policejní rozmary. 

Za pozornost stojí i devótnost tuzemské automobilky Škoda Auto, která zjevně nemá problém tento šílený doplněk pro Policii 

ČR vyvíjet, adaptovat ho pro novější typy vozidel, montovat ho na policejní vozidla a ještě se tvářit, že něco takto zcela zjevně 

nebezpečného je vlastně v pořádku, protože je to „z fabriky“. Hodnotím to zhruba tak, že tonoucí se stébla chytá a zatímco 

pověst značky chřadne, zájem zákazníků o podprůměrná předražená hnusná auta opadá a přesouvá se k jiným značkám 

nabízejícím lepší poměr kvality a ceny, což jsou nyní prakticky všechny, oddává se podlézavý druhořadý český management 

olizování řiti státnímu zákazníkovi a to opravdu pozoruhodnými prostředky. Měli by se všichni stydět. Zase o důvod víc, abych 

od takové automobilky nechtěl ani plechový nočník. 

Ve zprávě je toho mnohem víc a doporučuji si to přečíst celé přímo na stránkách Kverulanta. Budete se divit, co je všechno 

vůbec možné u ozbrojeného sboru, který se utrhl z řetězu veřejné kontroly. Například zastavování vozidla úmyslným 

nabouráním policistou, který na to vůbec nebyl školen, což je rovnou protizákonné. Kverulantovu zprávu tak shledávám jako 

důležitý, i když bohužel ojedinělý pokus o vrácení psa zpátky do boudy, tedy ke službě veřejnosti namísto násilných útoků na 

ni. 

Za poskytnutí informací, kterými měla Policie ČR beztak disponovat v rámci hodnocení účinnosti vlastní činnosti a používání 

donucovacích prostředků, si policie neváhala říci o částku převyšující 15 tisíc korun. 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Kverulantovi o.p.s, že se tímto tématem, veskrze ostudným a načáchlým kultem 

násilí a pohrdáním běžnými občany, začal zabývat. Zde je nutno konstatovat, že pro hyperkorektní až devótní postoj médií k 

„policejním hrdinům“ by v mainstreamu takové téma vůbec nedostalo prostor. Kverulantovi byl poukázán malý příspěvek na 

jeho činnost jako výraz ocenění odhodlání a odvahy jeho spolupracovníků a pokud nechcete, aby vás přemotivovaný šílenec s 

majáky a rámem taranoval někde na silnici při jízdě na kole, zvažte totéž a podpořte Kverulanta v jeho práci, hrabe se v té 

žumpě i za nás. 

* Název serveru D-FENS vychází z poznávací značky vozidla Williama Fostera, hlavního hrdiny legendárního filmu Volný pád 

(Falling Down) režiséra Joela Schumacher. Hlavní hrdina v podání Michaela Douglase je navenek obyčejný muž ze střední 

třídy, který jednoho dne uvízne v dopravní zácpě. Pro Fostera je to poslední kapka. Muž vezme kufřík, vystoupí z auta a pěšky 

se vydá na cestu „domů“. Od té chvíle odstraňuje z cesty všechno, co mu brání v dosažení cíle. Rozzuří se na korejského 

prodavače kvůli předražené kokakole, baseballovou pálkou zmlátí dva chuligány, kteří ho chtěli okrást. A shodou okolností se 

dostane ke sportovní tašce, plné střelných zbraní… 

Autor: Vojtěch Razima 
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438. Proč Zeman radikálně otočil a chce volný přístup na Pražský Hrad? 

Pronajal Hrad na vánoční trhy kámošům 
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Včera Zeman vydal další, již třetí prohlášení, ve kterém opět tvrdí, že vždycky chtěl, aby Pražský hrad byl otevřen. Zeman 

samozřejmě lže a Kverulant jej za to opakovaně kritizuje. Nebylo však jasné, co za tím kompletním názorovým veletočem je. 

Nyní už je to konečně zřejmé. Miloš Zeman po policii chce, aby zrušila kontroly u vstupů na Pražský hrad, protože blokují 

přístup ke stánkům a pódiu, které Hrad nově pronajal firmě, jejíž zaměstnanci poslali statisíce prezidentské straně. 

Vánoční trhy na Pražském Hradě 

Kolegové ze Seznam Zprávy, dnes odhalili, že na druhém nádvoří Pražského hradu bude o Vánocích pódium a celkem osm 

prodejních stánků. Před posledními svátky, kdy Hrad ovládají lidé Miloše Zemana, se v areálu prezidentského sídla odehrají 

rozsáhlé vánoční trhy. Oproti minulosti je Správa Pražského hradu, která je podřízena kancléři Vratislavu Mynářovi, ještě 

rozšířila. 

Krom exkluzivního prostoru za katedrálou svatého Víta letos firma jednatele Michala Pechana vztyčí ještě na druhém nádvoří 

Hradu pódium pro jistě velmi vkusný kulturní program. Kolem něj na druhém nádvoří vyroste ještě dalších osm stánků, v nichž 

nájemci budou turistům nabízet opět jistě velmi vkusné předvánoční produkty. 

Hovoří o tom dodatek smlouvy, který Hrad podepsal toto úterý s podnikatelem Pechanem a kolegové ze Seznam Zprávy ho 

mají k dispozici. Podnikatel zaplatí podle smlouvy za sto metrů čtverečních 207 tisíc korun. Dalších 600 tisíc ho pak bude stát 

čtyři sta metrů čtverečních za katedrálou s 29 stánky. Akce by měla začít za týden, na začátku adventu a skončit až 6. ledna. 

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, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm 

plošné osobní policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě 

dlouhých front na Hradčanském náměstí. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný 

bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. Pokud si myslíte, že Pražský 

hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile podpořte Kverulantův boj za otevření 

alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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I Kverulant si dnes s hrdostí připomíná 17. listopad 1989, kdy jsme se konečně zbavili komunistické totality. Sametové 

revoluce se tehdy aktivně zúčastnili tehdejší disident a nynější člen Kverulantovy správní rady Jan Urban a tehdejší studentský 

vůdce a nynější ředitel a zakladatel Kverulanta, Vojtěch Razima. 

Vladimír Jiránek 

Hezký sváteční den přeje Kverulant. 

P.S.: Další Kverulantovy vtipy a aprílové zprávy můžete vidět zde. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Nejkouzelnější období roku se blíží! Slavnostní jídlo, čas s přáteli a rodinou, pohádky a samozřejmě vánoční dárky. O letošních 

Vánocích však můžete darovat víc než jen dárky, a to aniž byste museli vynakládat další úsilí nebo peníze. Každou 

objednávkou, kterou uděláte přes portál Givt.cz, nám pomůžete získat finanční prostředky na naši činnost úplně zadarmo. 

Přidejte se a nadělte letos víc než jen dárky. 

Přispějte tyto Vánoce na dobrou věc úplně zadarmo. Díky portálu Givt.cz se víc než 2 000 prodejců vzdává své marže, aby 

pomohli tam, kde je potřeba. Nakupte i Vy letos dárky přes portál Givt.cz a část útraty dostane naše organizace. Nakupování 

na Givt.cz je naprosto intuitivní, ale existuje i podrobný návod: 

1. Před vánočními nákupy se do e-shopů proklikněte z https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=293 a pak nakupujete, jak 

jste zvyklí. Můžete se zaregistrovat na www.givt.cz/pridejte-se nebo nakupovat anonymně. 

2. Přidejte si do prohlížeče Pomocníka, který Vám sám připomene, na kterých e-shopech lze pomáhat. Pokud si jej navíc 

přidáte z odkazu givt.cz/ziskat-pomocnika, můžete nám rovnou poslat 30 Kč. 

3. Jestli nakupujete spíš na telefonu, na Google Play je pro zařízení se systémem Android dostupná aplikace Givt.cz. 

4. Dejte vědět i svým přátelům a známým, že díky Givtu lze darovat víc než jen dárky, a to aniž by museli vynakládat další úsilí 

nebo peníze. 

Děkujeme! 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/nadelte-letos-vic-nez-jen-darky/
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Vláda počátkem listopadu schválila zrušení automatického zřízení datové schránky pro občany, které mělo začít platit v lednu 

2023. Datová schránka se tak lidem bude zřizovat stále jen na jejich žádost. Tím však příběh nekončí. Povinnost mít datové 

schránky by měla být podle novely uzákoněna pro podnikající fyzické osoby (OSVČ). Kverulant.org nemá naprosto nic proti 

jejich dobrovolnému využití, povinnost je ale na pováženou, naráží totiž na „základní“ lidské právo „nemít počítač“ a nevyznat 

se v informačních technologiích. Proto Kverulant v listopadu 2022 napsal všem zákonodárcům, aby přijetí povinnosti mít 

datovku ještě důkladně zvážili. A to se snad také stane. Schválení vládního návrhu, který by ve zrychleném řízení zavedl 

povinné datové schránky pro OSVČ již od 1. ledna 2023, na jednání Poslanecké sněmovny dne 16. listopadu 2022 neprošlo. 

Kverulant to považuje za svoji zásluhu a je rád, že věc snad bude řádně projednána. Pokud si i vy myslíte, že komunikace státu 

s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně občana, můžete Kverulanta 

podpořit v jeho úsilí. 

foto ACWells | Pixabay 

Automatické zavedení datových schránek (DS) pro občany od příštího roku bylo schváleno loni jako součást zákona, který má 

usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky dostat dva 

miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu 

datových schránek, z toho asi 750 000 bylo zřízeno povinně a 910 000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. Realita z pohledu 

občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

https://www.kverulant.org/cases/povinne-datove-schranky-versus-pravo-nemit-pocitac/
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Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi, ve kterém uvádí: „Zákonodárci, a bohužel 

se zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO ‚podnikají‘ (= pracují) i v seniorském věku 

nebo prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. 

Vrcholem IT techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na 

IČO, neumí ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim 

předá hotově, přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,– za telefon, který nechtějí, 

a 200,– měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné.“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla, a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si 

vrchnost usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Z odpovědi Stanislava Křečka se zdá, že úřad ombudsmana nebyl zřízen proto, aby se obyčejných lidí zastával před často 

poněkud neomaleným státem. Možná je to tím, že pan Křeček je zvyklý mít k dispozici státem placený aparát lidí, kteří se za 

něj o problematiku IT postarají a předloží nějaké řešení k běžnému používání. Tomu odpovídá i jeho další argumentace, že 

všechno je a bude jednoduché, bez starostí, lidé vlastně ušetří a všem to pomůže: „U datových schránek existují možnosti, jak 

potíže při jejich používání zmírnit. Lze např. nastavit zasílání upozornění na příchozí poštu e-mailem nebo SMS, takže není 

nutné se do schránky každé dva týdny přihlašovat a kontrolovat, zda tam není nová zpráva.“ Tento způsob lakování na růžovo 

je ale velmi zrádný. Změna možná pomůže státní správě, lidi s ní komunikující ale dále rozdělí. 

Ďábel se skrývá v detailu 

Jak už bylo řečeno, Kverulant nechce být brzdou digitalizace státní správy. Pozitiva datových stránek jsou zřejmá, ale je tu pár 

stinných detailů, které se už moc nezmiňují. Pojďme se na ně podívat očima jednatele právnické osoby, který má již letité 

zkušenosti s datovou schránkou: 

„U právnické osoby je celkem zřejmé, že komunikace datovou schránkou se týká zejména činností a majetku právnické osoby. 

Co ale u OSVČ? Dosud nikdo nespecifikoval, v čem se bude státní správa na občana obracet prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se pan ombudsman ohání tím, že pokud podnikáte, musíte se smířit s tím, že musíte naplnit platný legislativní rámec, 

pak mi není jasné, jak s podnikáním bude souviset soukromý majetek a soukromé aktivity fyzické osoby. Obávám se totiž, že 

po zřízení datové schránky bude stát komunikovat s danou osobou již a pouze výhradně tímto komunikačním kanálem, a to 

bez o hledu na to, čeho se to týká. Nicméně vlastnictví chaty v Krkonoších nebo poplatek za odpady skutečně s podnikáním 

nijak nesouvisejí. A co bude po tom, až OSVČ svou činnost ukončí? Bude si moci datovou schránku zrušit?“ 

„Významným problémem není jen archivace doručených dokumentů, ale také jejich platnost. Doručované dokumenty jsou 

označeny elektronickým podpisem, a pokud si je jen vytisknete – nemají žádnou právní platnost. Pokud si poctivě stáhnete a 

zálohujete dodaný soubor v elektronické podobě, má platnost pouze po dobu platnosti elektronického podpisu, kterým je 

opatřen. Neumím si představit, jak budu někde po 20 letech běhat s vytištěným neplatným papírem a souborem s neplatným 

elektronickým podpisem na USB a dožadovat se toho, aby byl uznán jako platný. Pokud si toto chci zajistit, musím ještě v 

době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datové schránky o konverzi – dojít na poštu nebo jiný Czech-point, 

kde mi dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou –, zaplatím však (pokud se nemýlím) 30 Kč za každou stranu 

dokumentu. Uniká mi tedy přínos této komunikace – platím já, nikoli jako dříve úřad, na poštu musím stejně… Dokumenty 

doručené poštou jsou opatřeny podpisem a razítkem – jedná se tedy vždy o originál.“ 

„Odesílatel. Při doručení informace o doručení datové zprávy si můžete přečíst jen to, že do DS Vám právě byla doručena 

datová zpráva číslo…, aniž byste mohl vědět, kdo zprávu odeslal (na rozdíl od doručování standardní poštovní službou) – máte 

tedy jen dvě možnosti – buď zprávu rovnou otevřít, abyste zjistil, o co vůbec jde – tím Vám ale může uplynout například 

během dovolené, víkendu, svátků apod. … lhůta, kterou máte v dokumentu vymezenou pro váš úkon, nebo čekat, až např. na 

pracovní den a trápit se tím, co to asi může být.“ 
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„Doby doručení. Ze zkušenosti vím, že do datové schránky může přijít doslova kdykoliv cokoliv. Není výjimkou, že do DS přijde 

něco v pátek ve 23.00, o víkendu nebo ve svátek. Úředníci navíc s oblibou zasílají (pokud to dělají ručně) datové zprávy těsně 

před svým odchodem ze zaměstnání, nejlépe před víkendem nebo jinými svátky. Tím se přesně dostáváte do situace popsané 

výše.“ 

„Odesílání. Řešil jsem, kdy musím odeslat odpověď úřadu prostřednictvím DS. Upřímně, jednalo se právě o případ, kdy byla 

stanovena lhůta 15 dní, zpráva byla doručena v pátek odpoledne a následující týden byly svátky. Reálně lhůta pro vypracování 

odpovědi byla jen 5 pracovních dní, ve kterých ještě bylo nutné dojít osobně na úřad se seznámit s podklady, kontaktovat 

advokáta, a že by bylo reálné například v tak krátkém časovém úseku sehnat posudek znalce, je prakticky nemyslitelné. Přitom 

na cokoliv, co podáte později, není brán v řízení zřetel. Při vyhledávání na internetu jsem se dozvěděl, že splněním lhůty se 

rozumí doručení do DS příjemce – tedy nikoliv odeslání z mé DS. Dokonce jsem v tomto ohledu narazil na jakýsi judikát 

nejvyššího soudu, podle nějž skutečně někdo zmeškal lhůtu, a to i navzdory skutečnosti, že své námitky v řízení odeslal včas. 

Nicméně do DS příjemce byly doručeny později. Troufám si podotknout, že jako odesilatel nemám žádnou možnost ovlivnit, 

zda je nějaký technický problém, odstávka systému a podobně na straně příjemce nebo „cestou“. A tak jsem se dozvěděl, že 

ani při opatrnosti, kdy posíláte odpověď například den před uplynutím lhůty, nemusí být vaše zpráva doručena do DS 

příjemce, a vám tak lhůta uplynula marně.“ 

„Takových a jiných problémů je na provoz DS navázáno víc než dost, a proto se domnívám, že povinné zavedení DS bude mít 

v budoucnu pro řadu lidí dalekosáhlé důsledky. Bohužel o řadě z těchto problémů se vůbec nehovoří a naše legislativa v 

těchto ohledech na tento způsob komunikace není připravena. Já bych určitě uvítal, aby pro doručování ze strany státu a 

úřadů byla vždy dodržována běžná pracovní doba – tedy pouze pracovní dny 7.00–16.00, aby lhůty byly počítány v 

pracovních, nikoliv kalendářních dnech a aby byla vyřešena právní platnost dokumentů bez toho, abych za konverzi byl nucen 

platit, chodit na poštu a podobně.“ 

Kverulant napsal zákonodárcům: Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale možnost papírové a osobní komunikace by měla být zachována. Taková 

komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou jeho občanů. Proto se Kverulant v listopadu 2022 

obrátil na všechny zákonodárce a vyzval je, aby povinné zavedení datových schránek pro OSVČ ještě důkladně zvážili. A to se 

snad také stane: 

Automatické založení datovek se odkládá 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o datovkách (novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi) dne 

2. listopadu 2022, prostřednictvím ministra vnitra a žádala o zrychlené přijetí tohoto zákona, aby datovky mohly být pro OSVČ 

povinné již od 1. ledna 2023. Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení dne 15. listopadu 2022 návrh na zrychlené přijetí 

zamítla. Materiál tak putoval k jednání do výboru, který ho hned druhý den schválil. 

Vzhledem k tomu, že 19. listopadu 2022 měla novela zákona o datových schránkách za sebou teprve druhé čtení ve 

sněmovně, je stanovení její platnosti od 1. ledna 2023 nepravděpodobné. Navíc v dalším projednávání se očekává debata o 

tomto zákoně a byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Podle prvního se automatické zřizování nemá úplně zrušit, ale 

posunout o rok a půl na 1. 7. 2024. Druhým návrhem je, aby odklad dostaly kromě fyzických osob také nepodnikající 

právnické osoby, tedy spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a podobně. Další projednávání bude možné od 26. 11. 

2022. 

Pokud však do konce roku 2022 novela zákona o datových schránkách projednána nebude, pak od ledna 2023 mají podle 

dosud platného zákona dostat automaticky datovou schránku obyvatelé, když se například bankovní identitou nebo 

elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. Ministerstvo vnitra podporuje 

zřizování datových schránek, avšak nikoli tak, že by ji obyvatelé získali prostřednictvím jiné aktivity. S poukazem na zákon o 

právu na digitální služby zástupce ministerstva vnitra podotkl, že obyvatelé nemohou být nuceni využívat tyto služby nebo 

činit digitální úkony. 

Celý legislativní proces je možné sledovat na stránkách parlamentu. 

Prosba o podporu 

Kverulant je rád, že díky jeho aktivitě bude povinnost používat datové schránky podrobena skutečné diskusi. Pokud si i vy 

myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně 

občana, můžete Kverulanta začít podporovat jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním příspěvkem. 

Jiří Sýkora a Vojtěch Razima 
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442. Pomáhat a vytlačit 
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Zastavovací rámy 

Obecně prospěšná společnost Kverulant poukázala na kontroverzní případy zneužití zastavovacího rámu na policejních 

autech. Během řízeného zastavování „prchajících zločinců“ už podle jejích zjištění bylo zraněno dvanáct lidí, mezi nimi také 

cyklista a motorkář. Muže na kole policisté sestřelili dne 28. ledna 2021 těsně před půlnocí, protože odmítal zastavit na jejich 

výzvu k zastavení kvůli zákazu vycházení v souvislosti s pandemií koronaviru. Motocyklistu prý zase v únoru 2020 vytlačili do 

křoví v Českém Krumlově. „V rámci Evropy jsou české vozy s rámy pro PIT manévr velice ojedinělé, ne-li zcela unikátní. Přesto 

si česká policie na konci roku 2019 pořídila 478 takových vozů,“ říká Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti. 

Trubkové rámy na čele policejních aut jsou podle něho zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se 

dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. „Faktem zůstává, že český nápad s trubkovými rámy je tak 

výjimečný, že jiné automobilky, než domácí Škoda, takový vůz homologovaný nemají. Také proto se do „veřejné soutěže“ hlásí 

jen jediný dodavatel. Nevznikl nakonec nápad s trubkovými rámy jinde než na policejním prezidiu? Peníze, které se v tomto 

točí, rozhodně nejsou malé, policie totiž plánuje další nákupy,“ poukazuje ředitel společnosti na podezření z korupce. 

Víte, že... 

… sama policie používání rámu vůbec nevyhodnocuje? Přesto se prý osvědčily a tak policisté chtějí dalších 800 takových 

vozidel. 

https://app.monitora.cz/article/948084061/8e52175f3f2f6a802bde?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NzAsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5NDgwODQwNjEsInRpZCI6NTcwNDR9.1FE7QFdjeRMZ6yNsGFTPAygR9nyzy_E0tNGT6avGCQs
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443. Světový den obětí dopravních nehod 
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Dnes je světový den obětí dopravních nehod. Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2021 nejnižší v historii. 

Usmrcených bylo jen 470. To je druhý nejlepší výsledek po minimu, kterého bylo dosaženo v roce předchozím. Ale v roce 2020 

na toto nízké číslo měla podstatný vliv snížená mobilita v koronavirové době. Kverulant věří, že tato čísla jsou nízká i díky 

odstranění podstatné části billboardů z dálnic a silnic I. třídy o které se významně zasloužil. Oceňte Kverulantův přínos k větší 

bezpečnosti silničního provozu alespoň symbolickým darem. 

Smrtelná nehoda s neodstraněným billboardem 10. 4. 2018 na D11 | novinky.cz 

V roce 2021 Policie České republiky šetřila 99 332 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 470 osob usmrceno, 1 624 

osob zraněno těžce a 20 581 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody 

dosáhla 6 718,3 milionů Kč. 

Počet osob usmrcených při nehodách za kalendářní rok byl v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje 

souvislou statistikou dopravní nehodovosti, druhý nejnižší po minimu, kterého bylo dosaženo v roce předchozím. Naopak 

nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob). 

Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2021 nejnižší v historii, pro niž jsou dostupná data. Nejvyšší počet těžce 

zraněných při dopravních nehodách byl vykázán v roce 1969 (9 258 těžce zraněných). 

Počet lehce zraněných osob při nehodách v roce 2021 je nejnižší od roku 1990. Nejvíce lehce zraněných osob bylo zjištěno v 

roce 1996 (31 296 lehce zraněných) 

Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a 

zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o 

jeden takový dokonce zabil člověk. 

Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve 

na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky je nyní jasné, že s 

vyčištěním okolí dálnic od vizuálního smogu Kverulant uspěl. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu jakkoliv 

malým zato však pravidelným darem symbolickým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/svetovy-den-obeti-dopravnich-nehod-2/
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444. „Babišův“ exšéf zemědělského fondu Šebestyán konečně skončil i v 

radě lesnického fondu 
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Jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu čelil Martin Šebestyán kritice kvůli postupu fondu během auditu ke 

střetu zájmů expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a dotací pro Agrofert. Letos v srpnu musel ve vedení fondu skončit. 

A před měsícem odešel i z další veřejné funkce. Dál nebude působit v dozorčí radě Podpůrného a garančního rolnického a 

lesnického fondu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) mu neprodloužil mandát. Právě Šebestyán také vyplácel 

zemědělské dotace holdingu Agrofert v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Kverulant to považuje za důležitý krok v procesu 

deagrofertizace. Jde však o krok, který zdaleka nebude stačit. Koncern Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy 

korun. V červnu to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Proto se 

Kverulant zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Pokud si i vy myslíte, že politiky je 

třeba neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Martin Šebestyán | ČTK | Šulová Kateřina 

O konci Martina Šebestyána se mluvilo už při nástupu nové Fialovy vlády, která hovořila o potřebě „deagrofertizace“. Končící 

ředitel čelil kritice, že při vyplácení zemědělských dotací a sporu kolem střetu zájmů vystupoval SZIF ve prospěch bývalého 

premiéra Andreje Babiše a jím nepřímo ovládaného zemědělského holdingu Agrofert. 

Státní zemědělský a intervenční fond původně uváděl, že se neřídí rozpočtovými pravidly a omezení vyplývající ze střetu 

zájmů se na něj nevztahují. Nový ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se původně Šebestyána zastával a 

prohlašoval, že v něj má důvěru. Je třeba také připomenout, že Nekula se s ředitelem Šebestyánem dobře zná. V letech 2015 

až 2018 byl nynější lidovecký ministr předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, což 

je sesterská dotační instituce z resortu zemědělství. 

Kverulant považuje konec Šebestyána v čele fondu za důležitý krok v procesu deagrofertizace. Jde však o krok, který zdaleka 

nebude stačit. Velmi důležité bude kdo nastoupí na jeho místo. Proto bude Kverulant personální obsazení SZIF velmi pečlivě 

sledovat. Navíc konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. 

Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na 

prezidenta nevztahuje. 

Babiš přestal být předsedou vlády 

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. 

Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit 

všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy 

přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022 vyzval vládu. Připomněl jí také, že 

Babišovy firmy neměly být dodavateli státu. V teprve červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce. Ministr zemědělství 

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prohlásil, že Agrofert by měl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. 

fotokoláž Kverulant.org 

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovy podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam 

subjektů, které jsou součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami 

poskytovanými Fondem těmto subjektům, čímž byla získána celková částka, která jim byla vyplacena. Jde tedy o dotace ze 

žádostí podaných po 1.7.2017 kdy začal platit zákon o střetu zájmů. 

Ministr Nekola slibuje: budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun 

https://www.kverulant.org/article/pres-jeho-urad-sly-dotace-agrofertu-dnes-konci-2/
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Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní 

zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun. 

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF jak je s vymáhání neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že 

neudělal vůbec nic. 

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekolově Ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je 

stejný, Nekola neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje 

Babiše se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné 

informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše vznesen 

požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu 

Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“. 

Pokuta pro ČR za špatně vyplacené zemědělské dotace 

Evropská komise v létě 2022 uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i 

sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má Česká republika zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. 

Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá. 

SZFI kvůli auditu pozastavil dotace dceřiných společností Agrofertu za zhruba půl miliardy korun. 

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje 

podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V 

Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej úkoluje ve své prezidentské 

kampani. 

Babiš vlastní média 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Jaroslav Faltýnek, Andrej Babiš, Jaroslava Jermanová, foto ČTK 

Proveďme deagrofertizeci 

Pokud nebudeme konflikt zájmů Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny: 

Autor: Vojtěch Razima 
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445. Kverulant spouští anketu pro prezidentské kandidáty: Jste pro 

otevření areálu Pražského hradu? 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 21. 11. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 7 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/kverulant-spousti-anketu-pro-prezidentske-kandidaty-jste-pro-otevreni-

arealu-prazskeho-hradu/ 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org již několik let usiluje o zrušení plošných kontrol v areálu Pražského hradu. 

Informace o naší kampani můžete nalézt v kauze Vraťte ukradený Pražský hrad lidem. Proto dnes všem kandidátům na 

prezidenta dne odeslal následující anketní otázku: Jste pro otevření areálu Pražského hradu? Pokud ano, jaké by byly vaše 

kroky v této věci v případě, že byste úřad prezidenta získal? 

Dotazy všem kandidátům byly odeslány ve stejný čas. Všechny došlé odpovědi budou uveřejněny na našich www stránkách v 

jednom článku a v pořadí v jakém došly a o výsledku prezidentské ankety bude vydána tisková zpráva. Pokud ji nechcete 

zmeškat napište si o ni! 

Připomeneme si, že 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, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním 

neodehrál jediný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/kverulant-spousti-anketu-pro-prezidentske-kandidaty-jste-pro-otevreni-arealu-prazskeho-hradu/
https://www.kverulant.org/article/kverulant-spousti-anketu-pro-prezidentske-kandidaty-jste-pro-otevreni-arealu-prazskeho-hradu/
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446. Datové schránky pro OSVČ od 1. ledna 2023 pravděpodobně ještě 

povinné nebudou 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 11. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 30 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/datove-schranky-pro-osvc-od-1-ledna-2023-pravdepodobne-jeste-

povinne-nebudou/ 

Vláda počátkem listopadu schválila zrušení automatického zřízení datové schránky pro občany, které mělo začít platit v lednu 

2023. Datová schránka se tak lidem bude zřizovat dál jen na jejich žádost. Tím však příběh nekončí. Povinnost mít datové 

schránky by měla být podle novely uzákoněna pro podnikající fyzické osoby (OSVČ). Kverulant nemá naprosto nic proti jejich 

dobrovolnému využití, povinnost je ale na pováženou, naráží totiž na „základní“ lidské právo „nemít počítač“ a nevyznat se v 

informačních technologiích. Proto Kverulant v listopadu 2022 napsal všem zákonodárcům, aby přijetí povinnosti mít datovku 

ještě důkladně zvážili. A to se snad také stane. Schválení vládního návrhu, který by ve zrychleném řízení zavedl povinné datové 

schránky pro OSVČ již od 1. ledna 2023 na jednání Poslanecké sněmovny dne 16. listopadu 2022, neprošel. Kverulant to 

považuje za svoji zásluhu a je rád, že věc snad bude řádně projednána. Pokud si i vy myslíte, že komunikace státu s jeho 

občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně občana, můžete Kverulanta podpořit v 

jeho úsilí. 

foto ACWells | Pixabay 

Automatické zavedení datových schránek (DS) pro občany od příštího roku bylo schváleno loni jako součást zákona, který má 

usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky dostat dva 

miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu 

datových schránek, z toho asi 750.000 bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. Realita z pohledu 

občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

https://www.kverulant.org/article/datove-schranky-pro-osvc-od-1-ledna-2023-pravdepodobne-jeste-povinne-nebudou/
https://www.kverulant.org/article/datove-schranky-pro-osvc-od-1-ledna-2023-pravdepodobne-jeste-povinne-nebudou/
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Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi ve které uvádí: „Zákonodárci, a bohužel se 

zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO „podnikají“(=pracují) i v seniorském věku nebo 

prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. Vrcholem IT 

techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na IČO, neumí 

ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim předá hotově, 

přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,- za telefon který nechtějí a 200,- 

měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si stát 

usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Ďábel se skrývá v detailu 

Jak už bylo řečeno, Kverulant nechce být brzdou digitalizace státní správy. Pozitiva datových stránek jsou zřejmá, ale je tu pár 

stinných detailů, které se už moc nezmiňují. Pojďme se na ně podívat očima jednatele právnické osoby, který má již letité 

zkušenosti s datovou schránkou: 

,,U právnické osoby je celkem zřejmé, že komunikace datovou schránkou se týká zejména činností a majetku právnické osoby. 

Co ale u OSVČ? Dosud nikdo nespecifikoval, v čem se bude státní správa na občana obracet prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se pan ombudsman ohání tím, že pokud podnikáte, musíte se smířit s tím, že musíte naplnit platný legislativní rámec, 

pak mi není jasné, jak s podnikáním bude souviset soukromý majetek a soukromé aktivity fyzické osoby. Obávám se totiž, že 

po zřízení datové schránky bude stát komunikovat s danou osobou již a pouze výhradně tímto komunikačním kanálem a to 

bez o hledu na to, čeho se to týká. Nicméně vlastnictví chaty v Krkonoších nebo poplatek za odpady skutečně s podnikáním 

nijak nesouvisejí. A co bude po tom, až OSVČ svou činnost ukončí? Bude si moci datovou schránku zrušit?“ 

,,Nevýznamným problémem není jen archivace doručených dokumentů, ale také jejich platnost. Doručované dokumenty jsou 

označeny elektronickým podpisem a pokud si je jen vytisknete – nemají žádnou právní platnost. Pokud si poctivě stáhnete a 

zálohujete dodaný soubor v elektronické podobě, má platnost pouze po dobu platnosti elektronického podpisu, kterým je 

opatřen. Neumím si představit, jak budu někde po 20 letech běhat s vytištěným neplatným papírem a souborem s neplatným 

elektronickým podpisem na USB a dožadovat se toho, aby byl uznán jako platný. Pokud si toto chci zajistit, musím ještě v 

době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datové schránky o konverzi – dojít na poštu nebo jiný Czech-point, 

tam mi dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou – zaplatím však (pokud se nemýlím) 30 Kč za každou stranu 

dokumentu. Uniká mi tedy přínos této komunikace – platím já – nikoli jako dříve úřad, na poštu musím stejně…. Dokumenty 

doručené poštou jsou opatřeny podpisem a razítkem – jedná se tedy vždy o originál.“ 

„Odesilatel. Při doručení informace o doručení datové zprávy si můžete přečíst jen to, že do DS Vám právě byla doručena 

datová zpráva číslo…, aniž byste mohl vědět, kdo zprávu odeslal. (na rozdíl od doručování standardní poštovní službou) – 

máte tedy jen dvě možnosti – buď zprávu rovnou otevřít, abyste zjistil, o co vůbec jde – tím Vám ale může uplynout například 

během dovolené, víkendu, svátků a pod… lhůta, kterou máte v dokumentu vymezenou pro váš úkon, nebo čekat, až např. na 

pracovní den a trápit se tím, co to asi může být.“ 

„Doby doručení. Ze zkušenosti vím, že do datové schránky může přijít doslova kdykoliv cokoliv. Není výjimkou, že do DS přijde 

něco v pátek ve 23:00, o víkendu nebo ve svátek. Úředníci navíc s oblibou zasílají (pokud to dělají ručně) datové zprávy těsně 

před svým odchodem ze zaměstnání, nejlépe před víkendem nebo jinými svátky. Tím se přesně dostáváte do situace popsané 

výše.“ 
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„Odesílání. Řešil jsem, kdy musím odeslat odpověď úřadu prostřednictvím DS. Upřímně, jednalo se právě o případ, kdy byla 

stanovena lhůta 15 dní, zpráva byla doručena v pátek odpoledne a následující týden byly svátky. Reálně lhůta pro vypracování 

odpovědi byla jen 5 pracovních dní, ve kterých ještě bylo nutné dojít osobně na úřad se seznámit s podklady, kontaktovat 

advokáta a že by bylo reálné například v tak krátkém časovém úseku sehnat posudek znalce je prakticky nemyslitelné. Přitom 

na cokoliv, co podáte později není brán v řízení zřetel. Při vyhledávání na internetu jsem se dozvěděl, že splněním lhůty se 

rozumí doručení do DS příjemce – tedy nikoliv odeslání z mé DS. Dokonce jsem v tomto ohledu narazil na jakýsi judikát 

nejvyššího soudu, podle nějž skutečně někdo zmeškal lhůtu a to i navzdory skutečnosti, že své námitky v řízení odeslal včas. 

Nicméně do DS příjemce byly doručeny později. Troufám si podotknout, že jako odesilatel nemám žádnou možnost ovlivnit, 

zda je nějaký technický problém, odstávka systému a podobně na straně příjemce nebo „cestou“. A tak jsem se dozvěděl, že 

ani při opatrnosti, kdy posíláte odpověď například den před uplynutím lhůty, nemusí být vaše zpráva doručena do DS 

příjemce a vám tak lhůta uplynula marně.“ 

„Takových a jiných problémů je na provoz DS navázáno víc než dost a proto se domnívám, že povinné zavedení DS bude mít v 

budoucnu pro řadu lidí dalekosáhlé důsledky. Bohužel o řadě z těchto problémů se vůbec nehovoří a naše legislativa v těchto 

ohledech na tento způsob komunikace není připravena. Já bych určitě uvítal, aby pro doručování ze strany státu a úřadů byla 

vždy dodržována běžná pracovní doba – tedy pouze pracovní dny 7:00-16:00 a aby lhůty byly počítány v pracovních, nikoliv 

kalendářních dnech, aby byla vyřešena právní platnost dokumentů bez toho, aniž bych za konverzi byl nucen platit a chodit na 

poštu a podobně.“ 

Kverulant napsal zákonodárcům: Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale zachování možnosti papírové a osobní komunikace by mělo být zachováno. 

Taková komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou svých občanů. Proto se Kverulant listopadu 

2022 obrátil na všechny zákonodárce a vyzval je, aby povinné zavedení datových schránek pro OSVČ ještě důkladně zvážili. A 

to se snad také stane: 

Automatické založení datovek se odkládá 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o datovkách (novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi) dne 

2. listopadu 2022, prostřednictvím ministra vnitra a žádala o zrychlené přijetí tohoto zákona, aby datovky mohly být pro OSVČ 

povinné již od 1. ledna 2023. Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení dne 15. listopadu 2022 návrh na zrychlené přijetí 

zamítla. Materiál tak putoval k jednání do výboru, který ho hned druhý den schválil. 

Vzhledem k tomu, že 19. listopadu 2022 měla novela zákona o datových schránkách za sebou teprve druhé čtení ve 

sněmovně, je stanovení její platnosti od 1. ledna 2023 nepravděpodobné. Navíc v dalším projednávání se očekává debata o 

tomto zákoně a byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Podle prvního se automatické zřizování nemá úplně zrušit, ale 

posunout o rok a půl na 1. 7. 2024. Druhým návrhem je, aby odklad dostaly kromě fyzických osob také nepodnikající 

právnické osoby, tedy spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a podobně. Další projednávání bude možné od 26. 11. 

2022. 

Pokud však do konce roku 2022 novela zákona o datových schránkách projednána nebude, pak od ledna 2023 mají podle 

dosud platného zákona dostat automaticky datovou schránku obyvatelé, když se například bankovní identitou nebo 

elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. Ministerstvo vnitra podporuje 

zřizování datových schránek, avšak nikoli tak, že by ji obyvatelé získali prostřednictvím jiné aktivity. S poukazem na zákon o 

právu na digitální služby zástupce ministerstva vnitra podotkl, že obyvatelé nemohou být nuceni využívat tyto služby nebo 

činit digitální úkony. 

Celý legislativní proces je možné sledovat na stránkách parlamentu. 

Prosba o podporu 

Kverulant je rád, že díky jeho aktivitě bude povinnost používat datové schránky podrobena skutečné diskusi. Pokud si i vy 

myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně 

občana, můžete Kverulanta začít podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným finančním příspěvkem. 

Jiří Sýkora a Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dovolujeme si požádat vás o laskavou podporu naší watchdogové činnosti. Jen díky velkorysým lidem můžeme hlídat politiky 

i v této nelehké době. Buďte jedním z nich a podarujte nás alespoň malým darem. Zde je přehled naší práce z poslední doby. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Zmapovali jsme, jak Praha prodělala 180 na kšeftech s billboardáři Analyzovali jsme policejní zastavování vozidel a odhalili 

úmyslné nabourání do cyklisty Pokračujeme v kampani za úplné otevření Pražského hradu Odhalili jsme, že náměstek ministra 

spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový rezort na Kanárských ostrovech a máme za to, že si ho pořídil za úplatky a 

proto jsme informovali Španělskou policii I díky nám na telekomunikačním úřadě konečně končí jeho kritizovaná šéfka 

Továrková Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a oznámili její přestupek na magistrát Vyvolali jsme diskuzi o 

zavedení povinnosti používat datové schránky Usilujeme o regulaci lobbingu Kverulant přiměl Středočeský kraj k vypsání 

soutěže na dopravní obslužnost Díky nám Praha 15 konečně zahájila řízení o odstranění černé stavby místního kmotra Díky 

Kverulantovi dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z 

veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. Bez nich bychom museli naši práci 

zastavit. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k darování můžete použít i tuto 

zabezpečenou darovací bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/pomozte-kverulantovi-2/
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Poslanec Milan Wenzl už rok nechodí do práce, ale bere plat i náhrady 

Milan Wenzl | ČTK 

24.11. 2022 

Poslanec Milan Wenzl už rok nechodí do práce, ale bere plat i náhrady 

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani 

korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant nedávno zjistil, že 

každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc 

korun. A vzpomínáte si na slib ANO „Nejsme jako politici. Makáme.“? Ani ten nebyl dodržen. Kolegové ze Seznamu zjistili, že i 

když poslanec za ANO Milan Wenzl už nebyl rok v práci, vyčerpal náhrady ve výši 1,7 milionu korun. Kverulant proti zneužívání 

poslaneckých náhrad protestuje již od svého vzniku v roce 2009. Pomozte Kverulantovi odhalovat věrolomnost a rozežranost 

politiků alespoň malým darem. 

Milan Wenzl | ČTK 

Poslanec hnutí ANO Milan Wenzl se po svém zvolení loni v říjnu dostavil do Poslanecké sněmovny jen na první schůzi, která se 

konala 1. a 8. listopadu 2021. Poté onemocněl a z jednání Sněmovny je od té doby omluven. Léčí se s leukémií. Neúčastní se 

ani jednání dvou výborů, jichž je členem a nepředkládá žádné zákony. I přesto k poslaneckému platu v uplynulém roce čerpal 

poslanecké náhrady. A to ve výši přes 1,7 milionu korun. 

Wenzl za uplynulých 12 měsíců vyčerpal ke svému základnímu platu víceúčelové paušální náhrady na reprezentaci a na 

dopravu v celkové výši 162 tisíc a 406 tisíc korun. Kromě paušálních náhrad poslanec Wenzl čerpal od Poslanecké sněmovny i 

peníze na nájemné poslanecké kanceláře, její vybavení a také na asistenty. Za nájemné kanceláře včetně vybavení vyčerpal za 

uplynulých 12 měsíců 343 tisíc korun. Sněmovna mu proplatila také náklady na kancelářský materiál za 27 200 korun, což je 

mimochodem čerpání v téměř maximální možné výši. V téměř maximální výši Wenzl čerpal i výdaje na asistenty. Sněmovna za 

ně utratila 557 tisíc korun. Dalších 232 tisíc korun pak vyčerpal na výdaje za odborné a administrativní práce, takzvané 

„expertovné“. 

Za co poslední zmiňovanou náhradu utratil, není možné zjistit. Wenzl na dotazy nereagoval a z jeho veřejně dostupné práce v 

Poslanecké sněmovně to rovněž není možné zjistit. Návrhy zákonů nepředkládá a omlouvá se i z výborů, kde se, jak poslanci 

rádi říkají, odehrává hlavní náplň jejich práce. 

Pokus kontaktovat Wenzlova asistenta, bývalého poslance ČSSD Štěpána Stupčuka jen potrhl pochyby. Na dotaz jakou práci 

pro poslance jako jeho asistent vykonal reagoval Stupčuk, že nemá čas, neboť pracuje. „Rozumíte česky? Nemám na vás čas,“ 

dodal podrážděně. 

Zázračné uzdravení Wenzla před volbami 

Poslanec a bývalý starosta Milan Wenzl nechodí do práce od listopadu 2021. Před komunálními volbami, které se uskutečnily 

letos na podzim, se však znovu postavil do čela kandidátky hnutí ANO na Praze 15. Tehdy řekl, že už je zdráv a vrací se do 

práce. Do Poslanecké sněmovny se však ani po volbách nevrátil a dál se omlouvá ze zdravotních důvodů. 

Korupce na Praze 15 

https://www.kverulant.org/article/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne-2/
https://www.kverulant.org/article/vedle-platu-115-tisic-hrubeho-dostavaji-poslanci-na-nahradach-v-prumeru-110-tisic-korun-cisteho-mesicne-2/
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Kverulant bývalého starostu Prahy 15 Milana Wenzela velmi dobře zná z kauzy Korupce na Praze 15. Tento bývalý člen ODS 

později ANO uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna 

stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho 

předchůdce Pavel Klega z ODS. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní oznámení a 

usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně. 

Vedle platu 115 tisíc hrubého, dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně 

Budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat nedůvěru v 

tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné právu vědět, jak 

jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých platů. 

Poslanecká sněmovna v roce 2022, foto Petr Topič 

Poslanecké náhrady 

Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům 

právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů: 

výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého 

pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem 

funkce, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách 

spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“), výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách, výdaje na 

dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“), výdaje na stravování při 

tuzemských cestách, výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách, výdaje na ubytování při tuzemských 

cestách, výdaje na ubytování při zahraničních cestách, výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává 

funkci, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta, výdaje na odbornou 

literaturu. 

Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na: 

užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání 

služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání 

služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně 

vybaveného bytu, ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, užívání jedné přiměřeně vybavené 

kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem, úhrada zdravotních služeb, 

přednostní zřízení účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice, zřízení a užívání dvou 

účastnických telefonních stanic. 

Informace nebyly zadarmo 

Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 

8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. 

Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant 

sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do 

analýzy. 

Zde je výsledek: 

Poslanecké náhrady 2022 

Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 

175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a 

telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 

měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. 

V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou. 

Fiktivní pronájmy 

Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr 

Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 

trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze Jak si poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně 

pronajímal kancelář. 

Petr Bendl | ČTK 
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Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka 

donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i 

poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský 

poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé 

bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově. „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám 

ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“ řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt 

tehdy Sobotka neviděl problém: „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“ 

Poslanecké platy 

Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby 

vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V 

současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. 

února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na 

který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto: 

místopředsedovi podvýboru o 0,11, místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého 

klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22, předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi 

komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v 

Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do 

meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i 

započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem, místopředsedovi komory 

Parlamentu o 0,98, místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09, 

předsedovi komory Parlamentu o 1,82. 

Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 

84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a 

místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru 

+místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903. 

Poslanecké platy 2022 

Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 

2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 

tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší 

než kalkulovaných 84 060 korun. 

Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. 

Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla 

členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské. 

Prosba o podporu 

Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009. Pomozte mu v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob, 

a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně, autobazar je stále v provozu. Kverulant už od roku 2009 

usiluje o odstranění této černé stavby. Přes veškeré úsilí se mu teprve v květnu 2022 podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 

konečně zahájila řízení o odstranění této stavby. Dokud však bazar skutečně nezmizí, bude Kverulant v této kauze pokračovat, 

proto se dnes Prahy 15 ptá jak je odstraňováním daleko. Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci notorických kmotrů 

a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla podle Kverulanta legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal 

stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. Stavba byla původně 

povolena jako dočasná, ale v roce 2012 byla Prahou 15 nezákonně prodloužena o dalších 10 let. Od roku 2008 Kverulant 

usiluje o odstranění této černé stavby. Teprve 25. května se mu podařilo dosáhnout zahájení řízení o odstranění této stavby, 

Pojďme si připomenout co tomuto předcházelo. 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

https://www.kverulant.org/article/pred-pul-rokem-praha-15-konecne-zahajila-rizeni-o-odstraneni-cerne-stavby-mistniho-kmotra/
https://www.kverulant.org/article/pred-pul-rokem-praha-15-konecne-zahajila-rizeni-o-odstraneni-cerne-stavby-mistniho-kmotra/
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Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 
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foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však vágním slibem nenechá ukolébat a dál bude důsledně usilovat o skutečné odstranění této černé stavby. 
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Zahájení řízení o odstranění stavby 

V červenci 2022 Kverulant svůj dotaz znovu zopakoval. Ze zaslané odpovědi se dozvěděl, že kontrolní prohlídka proběhla dne 

20. května 2022 a že úřad následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb. A konečně, že 25. května 2022 bylo 

zahájeno řízení o odstranění stavby. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Dokud nebude autobazar odstraněn, kauza pro Kverulanta nekončí. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Jak si poslanec Bendl za veřejné peníze beztrestně fiktivně pronajímal kancelář v Rakovníku 

Petr Bendl | Profimedia 

28.11. 2022 

Jak si poslanec Bendl za veřejné peníze beztrestně fiktivně pronajímal kancelář v Rakovníku 

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. Oceňte Kverulantovu důslednost a 

podpořte ho alespoň symbolickým darem. 

Petr Bendl | Profimedia 

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na 

ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu 

zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu. 

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji 

fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý 

je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným 

asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně. 

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře 

poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí 

maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s 

Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun. 

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě 

jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou 

nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle 

smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m 2. 

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. 

června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká 

kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V 

prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal 

Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce 

volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, 

že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi 

nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v 

domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká 

kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“ 

https://www.kverulant.org/article/poslanec-bendl-si-za-verejne-penize-beztrestne-fiktivne-pronajima-kancelar-v-rakovniku-2/
https://www.kverulant.org/article/poslanec-bendl-si-za-verejne-penize-beztrestne-fiktivne-pronajima-kancelar-v-rakovniku-2/
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Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy 

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství Cena činí 15 tisíc korun 

měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za měsíc; celková suma však 

dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení Vybavením nebytových prostor pronajímaným 

nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský 

stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, sedací souprava, dvě křesla, rozkládací 

dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice 

Trestní oznámení 

Kverulant byl přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze 

fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává 

od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechal ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá 

podezření v srpnu 2022 podělil. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování 

etického kodexu. 

Advokát Černý: nebudu dokazovat, že Bendl u mě kancelář má 

Kverulant o podvodném jednání Bendla a jeho komplice Černého uveřejnil tiskovou zprávu. Na jejím základě se v srpnu 2022 

redaktoři Rakovnického telefonicky kontaktovali Černého. Advokát je ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. 

Připomněl nicméně, že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v 

tomto případě ředitel Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera 

na Aljašce pršelo“: asi také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je 

vyřkl. „Nemůžu přece přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze 

zaplatil. Tedy můžu – ale musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo 

tvrdil, že nad námi není nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci 

poslanecké kanceláře. 

Bendl: politická kampaň! 

Poslanec Bendl po pár dnech mlčení předvedl obvyklou figuru politiků z devadesátek. Svěřil se novinářům, že dohadování 

kolem (ne)existence poslanecké kanceláře je „podivná hra“, která jistě nevznikla sama o sobě. „Lidé kteří ji rozehráli (a kteří 

mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké své politické cíle. Víc nemám co 

k tomu dodat,“ uvedl poslanec. 

Odložení trestního oznámení 

Kverulant byl nemile překvapen, když mu Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality na podzim 

2022 doručil odložení jeho trestního oznámení. Policie zjistila, že Bendl kancelář sice neužívá, ale zákonu to neodporuje. V 

závěru vyrozumění jeho pisatel, policejní komisař por. Bc. Libor Jelínek vyjadřuje určitý povzdech nad beztrestností Bendlova 

jednání: 

Ani Kverulantova stížnost na advokáta Černého na advokátní komoru pro porušování etického kodexu nebyla úspěšná. V 

dopise z 11. listopadu 2022 komora Kverulantovi sděluje: „Kontrolní rada České advokátní komory posoudila Váš podnět jak s 

ohledem na jeho obsah a obsah přiložené nájemní smlouvy, tak i s ohledem na vyjádření advokáta JUDr. Jiřího Černého a 

dospěla k závěru, že Váš podnět je nedůvodný. Vaše podezření o údajně fiktivním pronájmu nebytových prostor advokátem 

JUDr. Jiřím Černým Kanceláři Poslanecké sněmovny dostatečně nevyplývá z předložených listin a připojené fotodokumentace. 

Advokát fiktivnost smlouvy popřel a popsal svojí spolupráci s Ing. Bendlem i okolnosti Vaší návštěvy v jeho domě.“ 

Prosba o podporu 

Václav Havel řekl: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak 

to dopadne.“ Proto bude Kverulant pokračovat v odhalování věrolomných politiků i jejich kompliců. Oceňte Kverulantovu 

práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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451. Piráti dostali anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy 
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Vyhlášení výsledků a předání cen 17. ročníku ankety Křišťálová Lupa 2022 - Cena českého Internetu, 24. listopadu 2022, Praha. 

Anticenu poroty za nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR převzal vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

ČTK/Krumphanzl Michal 

29.11. 2022 

Piráti dostali anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy 

Minulý týden proběhlo v Divadle pod Palmovkou slavnostní vyhlášení ankety Křišťálová Lupa 2022. Část vítězů vybrala 

odborná porota a část široká veřejnost složená z více než sto dvaceti tisíců hlasujících. Hlavní anticenu poroty si odnesl Ivan 

Bartoš za: „ Nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR – pomalý pokrok, zato schválené povinné zřizování datových schránek – 

stát stále dělá služby spíš pro úředníky než pro občany.“ Udělení anticeny naráží na chystané povinné zavedení datových 

schránek pro podnikající fyzické osoby (OSVČ) od 1. ledna 2023. I Kverulant proti této povinnosti protestuje. Pokud si i vy 

myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně 

občana, můžete Kverulanta podpořit. 

Vyhlášení výsledků a předání cen 17. ročníku ankety Křišťálová Lupa 2022 – Cena českého Internetu, 24. listopadu 2022, Praha. 

Anticenu poroty za nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR převzal vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

ČTK/Krumphanzl Michal 

Anticenu si došel převzít, jak sám tvrdí „s hlavou vztyčenou“ předseda Pirátů Ivan Bartoš a napsal o tom na Parlamentní listy. 

Prý to udělal proto, že digitalizace v Česku je sice na špatné úrovni, ale on za to nemůže: „Nemáme dostatečně vybudovaná 

datová úložiště, chybí nám důležité zákony, nakupovat techniku pro stát je byrokraticky náročné… V současnosti platí stát 

velké peníze za údržbu zastaralého programového vybavení, které mu mnohdy ani nepatří. A konečně: platy. Stát se musí 

spoléhat na srdcaře, kteří pracují za řádově menší peníze, než by dostali v soukromých firmách. Je jich tedy málo a často jim za 

jejich práci nikdo ani nepoděkuje.“ 

Ale všechno se už brzo změní k lepšímu, pokračuje Bartoš:,,Teď jsme ve vládě a díky tomu máme možnost pracovat na jejich 

zlepšení. Minulý týden jsme ve Sněmovně prosadili vznik Digitální a informační agentury (DIA), která bude mít státní 

digitalizaci jako svůj hlavní úkol. Utvoří ji špičkoví odborníci. Nejen ajťáci, designéři, systémoví architekti, ale i zakázkáři a další. 

Úřady budou moci tyto experty sdílet, aby si každý nemusel za velké peníze budovat tým, který využije jednou dvakrát ročně. 

Díky tomu se nám postupem času podaří vybudovat centralizovaná uložiště, a budeme moci i nakupovat vhodnou techniku za 

reálnou, a ne nafouknutou cenu“ 

Než Ivan Bartoš se svými korzáry zařídí všechny ty dobré digitální věci, které budou jistě bezvadně sloužit nám občanům, 

pojďme se podívat na jeden z projektů o kterém se nyní hovoří. Tímto projektem jsou povinné datové schránky. 

Datové schránky 

Povinnost mít datové schránky by měla být podle novely uzákoněna pro podnikající fyzické osoby (OSVČ) již od 1. ledna 2023. 

Kverulant nemá naprosto nic proti jejich dobrovolnému využití, povinnost je ale na pováženou, naráží totiž na „základní“ lidské 

právo „nemít počítač“ a nevyznat se v informačních technologiích. Proto Kverulant v listopadu 2022 napsal všem 

zákonodárcům, aby přijetí povinnosti mít datovku ještě důkladně zvážili. A to se snad také stane. Schválení vládního návrhu, 

který by ve zrychleném řízení zavedl povinné datové schránky pro OSVČ již od ledna příštího roku na jednání Poslanecké 

sněmovny dne 16. listopadu 2022, neprošel. Kverulant to považuje za svoji zásluhu a je rád, že věc snad bude řádně 

projednána. 

ACWells | Pixabay 

https://www.kverulant.org/article/pirati-dostali-anticenu-za-nedostatecnou-digitalizaci-statni-spravy/
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Automatické zavedení datových schránek (DS) pro občany od příštího roku bylo schváleno loni jako součást zákona, který má 

usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky dostat dva 

miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu 

datových schránek, z toho asi 750.000 bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. Realita z pohledu 

občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi ve které uvádí: „Zákonodárci, a bohužel se 

zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO „podnikají“(=pracují) i v seniorském věku nebo 

prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. Vrcholem IT 

techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na IČO, neumí 

ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim předá hotově, 

přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,- za telefon který nechtějí a 200,- 

měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si stát 

usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Ďábel se skrývá v detailu 

Jak už bylo řečeno, Kverulant nechce být brzdou digitalizace státní správy. Pozitiva datových stránek jsou zřejmá, ale je tu pár 

stinných detailů, které se už moc nezmiňují. Pojďme se na ně podívat očima jednatele právnické osoby, který má již letité 

zkušenosti s datovou schránkou: 
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,,U právnické osoby je celkem zřejmé, že komunikace datovou schránkou se týká zejména činností a majetku právnické osoby. 

Co ale u OSVČ? Dosud nikdo nespecifikoval, v čem se bude státní správa na občana obracet prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se pan ombudsman ohání tím, že pokud podnikáte, musíte se smířit s tím, že musíte naplnit platný legislativní rámec, 

pak mi není jasné, jak s podnikáním bude souviset soukromý majetek a soukromé aktivity fyzické osoby. Obávám se totiž, že 

po zřízení datové schránky bude stát komunikovat s danou osobou již a pouze výhradně tímto komunikačním kanálem a to 

bez o hledu na to, čeho se to týká. Nicméně vlastnictví chaty v Krkonoších nebo poplatek za odpady skutečně s podnikáním 

nijak nesouvisejí. A co bude po tom, až OSVČ svou činnost ukončí? Bude si moci datovou schránku zrušit?“ 

,,Nevýznamným problémem není jen archivace doručených dokumentů, ale také jejich platnost. Doručované dokumenty jsou 

označeny elektronickým podpisem a pokud si je jen vytisknete – nemají žádnou právní platnost. Pokud si poctivě stáhnete a 

zálohujete dodaný soubor v elektronické podobě, má platnost pouze po dobu platnosti elektronického podpisu, kterým je 

opatřen. Neumím si představit, jak budu někde po 20 letech běhat s vytištěným neplatným papírem a souborem s neplatným 

elektronickým podpisem na USB a dožadovat se toho, aby byl uznán jako platný. Pokud si toto chci zajistit, musím ještě v 

době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datové schránky o konverzi – dojít na poštu nebo jiný Czech-point, 

tam mi dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou – zaplatím však (pokud se nemýlím) 30 Kč za každou stranu 

dokumentu. Uniká mi tedy přínos této komunikace – platím já – nikoli jako dříve úřad, na poštu musím stejně…. Dokumenty 

doručené poštou jsou opatřeny podpisem a razítkem – jedná se tedy vždy o originál.“ 

„Odesilatel. Při doručení informace o doručení datové zprávy si můžete přečíst jen to, že do DS Vám právě byla doručena 

datová zpráva číslo…, aniž byste mohl vědět, kdo zprávu odeslal. (na rozdíl od doručování standardní poštovní službou) – 

máte tedy jen dvě možnosti – buď zprávu rovnou otevřít, abyste zjistil, o co vůbec jde – tím Vám ale může uplynout například 

během dovolené, víkendu, svátků a pod… lhůta, kterou máte v dokumentu vymezenou pro váš úkon, nebo čekat, až např. na 

pracovní den a trápit se tím, co to asi může být.“ 

„Doby doručení. Ze zkušenosti vím, že do datové schránky může přijít doslova kdykoliv cokoliv. Není výjimkou, že do DS přijde 

něco v pátek ve 23:00, o víkendu nebo ve svátek. Úředníci navíc s oblibou zasílají (pokud to dělají ručně) datové zprávy těsně 

před svým odchodem ze zaměstnání, nejlépe před víkendem nebo jinými svátky. Tím se přesně dostáváte do situace popsané 

výše.“ 

„Odesílání. Řešil jsem, kdy musím odeslat odpověď úřadu prostřednictvím DS. Upřímně, jednalo se právě o případ, kdy byla 

stanovena lhůta 15 dní, zpráva byla doručena v pátek odpoledne a následující týden byly svátky. Reálně lhůta pro vypracování 

odpovědi byla jen 5 pracovních dní, ve kterých ještě bylo nutné dojít osobně na úřad se seznámit s podklady, kontaktovat 

advokáta a že by bylo reálné například v tak krátkém časovém úseku sehnat posudek znalce je prakticky nemyslitelné. Přitom 

na cokoliv, co podáte později není brán v řízení zřetel. Při vyhledávání na internetu jsem se dozvěděl, že splněním lhůty se 

rozumí doručení do DS příjemce – tedy nikoliv odeslání z mé DS. Dokonce jsem v tomto ohledu narazil na jakýsi judikát 

nejvyššího soudu, podle nějž skutečně někdo zmeškal lhůtu a to i navzdory skutečnosti, že své námitky v řízení odeslal včas. 

Nicméně do DS příjemce byly doručeny později. Troufám si podotknout, že jako odesilatel nemám žádnou možnost ovlivnit, 

zda je nějaký technický problém, odstávka systému a podobně na straně příjemce nebo „cestou“. A tak jsem se dozvěděl, že 

ani při opatrnosti, kdy posíláte odpověď například den před uplynutím lhůty, nemusí být vaše zpráva doručena do DS 

příjemce a vám tak lhůta uplynula marně.“ 

„Takových a jiných problémů je na provoz DS navázáno víc než dost a proto se domnívám, že povinné zavedení DS bude mít v 

budoucnu pro řadu lidí dalekosáhlé důsledky. Bohužel o řadě z těchto problémů se vůbec nehovoří a naše legislativa v těchto 

ohledech na tento způsob komunikace není připravena. Já bych určitě uvítal, aby pro doručování ze strany státu a úřadů byla 

vždy dodržována běžná pracovní doba – tedy pouze pracovní dny 7:00-16:00 a aby lhůty byly počítány v pracovních, nikoliv 

kalendářních dnech, aby byla vyřešena právní platnost dokumentů bez toho, aniž bych za konverzi byl nucen platit a chodit na 

poštu a podobně.“ 

Kverulant napsal zákonodárcům: Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale zachování možnosti papírové a osobní komunikace by mělo být zachováno. 

Taková komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou svých občanů. Proto se Kverulant listopadu 

2022 obrátil na všechny zákonodárce a vyzval je, aby povinné zavedení datových schránek pro OSVČ ještě důkladně zvážili. A 

to se snad také stane: 

Automatické založení datovek se odkládá 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o datovkách (novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi) dne 

2. listopadu 2022, prostřednictvím ministra vnitra a žádala o zrychlené přijetí tohoto zákona, aby datovky mohly být pro OSVČ 
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povinné již od 1. ledna 2023. Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení dne 15. listopadu 2022 návrh na zrychlené přijetí 

zamítla. Materiál tak putoval k jednání do výboru, který ho hned druhý den schválil. 

Vzhledem k tomu, že 19. listopadu 2022 měla novela zákona o datových schránkách za sebou teprve druhé čtení ve 

sněmovně, je stanovení její platnosti od 1. ledna 2023 nepravděpodobné. Navíc v dalším projednávání se očekává debata o 

tomto zákoně a byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Podle prvního se automatické zřizování nemá úplně zrušit, ale 

posunout o rok a půl na 1. 7. 2024. Druhým návrhem je, aby odklad dostaly kromě fyzických osob také nepodnikající 

právnické osoby, tedy spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a podobně. Další projednávání bude možné od 26. 11. 

2022. 

Pokud však do konce roku 2022 novela zákona o datových schránkách projednána nebude, pak od ledna 2023 mají podle 

dosud platného zákona dostat automaticky datovou schránku obyvatelé, když se například bankovní identitou nebo 

elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. Ministerstvo vnitra podporuje 

zřizování datových schránek, avšak nikoli tak, že by ji obyvatelé získali prostřednictvím jiné aktivity. S poukazem na zákon o 

právu na digitální služby zástupce ministerstva vnitra podotkl, že obyvatelé nemohou být nuceni využívat tyto služby nebo 

činit digitální úkony. 

Celý legislativní proces je možné sledovat na stránkách parlamentu. 

Prosba o podporu 

Kverulant je rád, že díky jeho aktivitě bude povinnost používat datové schránky podrobena skutečné diskusi. Pokud si i vy 

myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně 

občana, můžete Kverulanta začít podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným finančním příspěvkem. 

Jiří Sýkora a Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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452. Policisté si chválí beranidla. Vybaví jimi další svá auta 
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Speciální nárazníky pomáhají policistům zastavit prchající řidiče. Podle kritiků ale policie zařízení zneužívá i proti cyklistům 

nebo motorkářům. Ta tvrzení odmítá. 

Petr Vaňous 

Už druhým rokem využívají čeští policisté auta se speciálním rámem. Toto beranidlo, jímž strážci zákona zatím osadili téměř 

pět set vozů, má hned několik funkcí. Dokáže například odstranit překážku při cestě k zásahu. Na sociálních sítích se však v 

poslední době objevily informace, že rámy používají policisté hlavně k takzvanému PIT manévru. Tedy k násilnému zastavení 

ujíždějícího auta, kdy jej policisté za jízdy svým rámem zasáhnou a otočí. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant pak uvedla, že manévr někteří policisté údajně zneužívají i proti cyklistům či 

motorkářům. Mělo se tak stát například na začátku loňského roku, kdy byl tímto manévrem zraněn cyklista na Plzeňsku. Podle 

Kverulantu to nebyl ojedinělý případ. „Z úředních hlášení jsme spočítali, že jen při pětatřiceti PIT manévrech policisté zranili 

dvanáct lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil a jak taková nehoda dopadla, nevíme. Policie tato data neeviduje,“ 

uvedl Kverulant. 

S takovým tvrzením ale policisté nesouhlasí. Neziskovka si podle nich špatně vykládá některé statistiky. „Rám na vozidlech 

slouží k několika činnostem. Sám o sobě není určen primárně k PIT manévru, ale jedná se o jednu z forem donucovacího 

prostředku. Kromě odtlačení překážek je využíváme také například k zastavení, vytlačení či zastavení ujíždějících účastníků 

silničního provozu. V tomto případě se však nejedná o PIT manévr,“ reagoval mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík. 

Problém však je v tom, že samotný PIT manévr je v policejních statistikách schován do kolonky donucovacích prostředků za 

užití vozidla. 

To se však dle zjištění Deníku má v příštích měsících změnit a policisté budou mít na PIT manévry speciální kolonku. „Manévr 

se nicméně nepoužívá na motocykly ani cyklisty. V těchto případech šlo o násilné zastavení či dopravní nehodu,“ uvedla vrchní 

komisařka policejního prezidia Hana Rubášová. 

Odpůrci speciálních rámů, kterými má být nově osazeno dalších pět set vozů, také poukazují na to, že řidiči těchto aut nejsou 

řádně proškoleni. „Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez odpovídajících zkušeností nebo ve vysokých 

rychlostech na dálnicích,“ tvrdí Kverulant. 

I toto tvrzení policie odmítá. „V současné době jsou na každém policejním útvaru, který disponuje služebními vozidly s 

policejním rámem, speciální instruktoři, kteří průběžně zajišťují proškolování všech policistů používajících tato služební 

vozidla,“ dodala Rubášová. 

Ilustrační foto: ČTK 

PIT manévr 

Zkratka PIT pochází z angličtiny „pursuit intervention technique“. Ve volném překladu jde o „techniku vedoucí k přerušení 

honičky“. PIT manévr je jednou z disciplín, které umožňují kovové rámy na přední části policejních vozů. Při tomto způsobu 

policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který otočí, a tím jej zastaví. 

https://app.monitora.cz/article/956392877/bd56cd442f93f49a92e0?topic_monitor=57044&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzU1MjI1NzEsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjo5NTYzOTI4NzcsInRpZCI6NTcwNDR9.EQXnT1svHL3gwQC5sozE3m0LR--Un4XapylnKwJxFss
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453. Jak chtěla Česká spořitelna před deseti lety parazitovat na vyplácení 

sociálních dávek 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/jak-chtela-ceska-sporitelna-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek-2/ 

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná a 

proto se Kverulant nyní ptá Ministerstva práce a sociálních věcí jak v této věci pokročilo. Oceňte Kverulantovu práci na této 

kauze alespoň malým darem. 

sKarta | ČTK | Štěrba Martin 

Zavedení sKaret 

sKarty začala Česká spořitelna na základě pověření od Úřadu práce ČR vydávat v červenci 2012. Vydávání bylo prezentováno 

jako součást sociální reformy, prosazované tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem z TOP 09. 

Připomeňme si, že Drábek byl na konci října 2012 donucen rezignovat na ministerskou funkci. Důvodem se stalo rozhodnutí 

soudu, který vzal do vazby pro podezření z korupce jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku. Na Drábkovo místo nastoupila 

Ludmila Müllerová, opět z TOP 09. 

Premiér Petr Nečas uvedl 16. listopadu v Praze novou ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou do úřadu. Před 

ministerstvem ji přivítal odcházející ministr Jaromír Drábek | ČTK | Šimánek Vít 

Kartu sociálních systémů zmiňoval zákon o sociálních službách (bez údaje o tom, kdo ji má vydávat), zákon o státní sociální 

podpoře, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné 

nouzi a § 28 zákona o přestupcích. Podobu a náležitosti karty upravovala vyhláška č. 424/2011 Sb. 

Vyplácení rodičovského příspěvku 

Po testovacím provozu, kdy bylo vydáno 5 tisíc karet v Rokycanech a 5 tisíc na Praze 2 v červenci 2021, byla spuštěna plošná 

distribuce karet, kterých bylo v období od srpna 2012 do konce roku vydáno přes 180 tisíc. Stát deklaroval, že cílem projektu 

je ušetřit na výplatě dávek. Místo složenkou měla většina výplat probíhat převodem na účet. A právě tady se ukázala skutečná 

povaha celého projektu. Jako prvním vydával stát, resp. Česká spořitelna sKarty matkám na rodičovské dovolené a nutil je 

zřizovat si účet u Spořitelny, a to i přesto, že naprostá většina z nich už dávno měla nějaký účet v bance, na který mateřskou 

dostávala. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se nechala opakovaně veřejně slyšet, že kdo nebude 

mít účet u České spořitelny, nebude dostávat žádné peníze. 

Prvním cílem Kverulanta bylo poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo 

přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny. Ba dokonce překročeny. Po usedavé, nejen Kverulantově kritice 

byl 17. září 2013 přijat zákon o zrušení sKaret. Pojďme se podívat, co konci sKaret předcházelo. 

V civilizovaných zemích jsou zpravidla matky se svými malými dětmi doma, starají se o ně a ostatní jim ze svých daní finančně 

přispívají, aby tomu tak mohlo být. Jen málokdo asi bude proti tomuto systému něco namítat. V okamžiku, kdy se někdo 

snažil na tomto systému parazitovat, bylo třeba se proti tomu zásadně ohradit. I když těmito parazity byly ruku v ruce stát a 

jedna z největších bank v zemi. 

Vyhrožování matkám 

https://www.kverulant.org/article/jak-chtela-ceska-sporitelna-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek-2/


  

Přehled zpráv  1149 

Nutit ženy na rodičovské dovolené, aby si rodičovský příspěvek nechávaly posílat na jiný než svůj účet, se může zdát absurdní, 

ale přesně to se dělo. Úřady práce dokonce matkám vyhrožovaly tím, že nedostanou žádné peníze, pokud si státem 

nadiktovaný účet odmítnou zřídit. Vše se nápadně podobalo trestnému činu útisku dle § 177. Tam se praví, že ten, kdo jiného 

nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok nebo zákazem činnosti. A to všechno se dělo pravděpodobně proto, aby Spořitelna získala nové klienty a od nich pak 

peníze. 

Proti sKartám existovalo mnoho argumentů. Tohle je jeden z těch nejdůležitějších: Úřady práce do konce roku 2012 předaly 

lidem necelých 180 tisíc sKaret. Z toho celých 90 % lidí si přesto stále nechávalo přeposílat peníze z České spořitelny na svůj 

vlastní účet. 

Kverulantův návod, jak se vyhnout sKartě 

Všem rodičům, kteří se chtěli vyhnout používání sKaret pro výplatu rodičovského příspěvku, nabídl Kverulant.org možnost 

stáhnout si, vyplnit a odeslat tento dopis. Kverulant se při tvorbě dopisu opíral o analýzu svých právníků, která 

korespondovala s právním stanoviskem ombudsmana. 

Dopis ministryni práce a sociálních věcí 

Již zmíněné právní stanovisko ombudsmana odstartovalo rychlý sled událostí, který skončil zastavením projektu. V listopadu 

2012 vystoupil na ČT24 zástupce ombudsmana a řekl, že pokud lidé sKartu nechtějí, nemají zákonnou povinnost si ji 

vyzvednout. Dávky jim budou nadále vypláceny stávajícím způsobem. Kdo si sKartu nevyzvedne, nemůže být ze zákona 

jakkoliv sankcionován. Kverulant toto prohlášení zveřejnil na svém Facebooku. Příspěvek tam vidělo více než 25 tisíc lidí a z 

diskuze pod příspěvkem jednoznačně vyplynulo, že mnozí úředníci vyhrožují klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim 

již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem ministryni sociálních věcí paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla 

praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že převzetí sKarty není povinné. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu ministerstva objevila 

výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho nenajdou, seberou mu 

dávky. Paní Müllerová pak svoje výhrůžky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání Radiožurnálu: 

Výhrůžky paní Müllerové rozladily veřejnost a donutily ministryni „dementovat“ svoje výroky. Učinila tak v dopise zaslaném 

Kverulantovi v listopadu 2012. V úvodu sice zopakovala krycí historku, že sKarta je jen průkazka, ale hned v další větě uvedla, 

že její používání jako platební karty je dobrovolné a v případě, že klient kartu odmítne převzít, o dávky nepřijde: 

Anticena: Úřední slídil 

Projekt sKaret také vynesl Ministerstvu práce a sociálních věcí první cenu Velkého bratra v kategorii Úřední slídil za rok 2012. V 

té době se zásahy do soukromí a pokusy o ně staly setrvalým pracovním postupem MPSV. Ačkoli se MPSV objevilo v 

nominacích hned za několik svých realizovaných či nerealizovaných projektů, tak jednoznačně nejproblematičtějším se jevil 

projekt sKarty. Důvodem je vedle skutečnosti, že existence karty s vývojem projektu ztratila v zásadě jakýkoli smysl, zejména 

fakt, že databázi osob, kterým má být sKarta vydána, jakož i další správa životního cyklu karty byla svěřena ze strany MPSV a v 

rozporu se zákonem soukromé bance – České spořitelně. 

foto PETR TOPIČ | MAFRA 

Stejného názoru na nakládání s osobními údaji občanů byl i Úřad na ochranu osobních údajů a udělil MPSV v lednu 2013 

pokutu 10 miliónů korun. 

Konec sKaret 

Zájem a především odpor veřejnosti k počínání paní Müllerové udělal z povinných sKaret skutečný problém. Další pokračování 

sKaret se stalo neudržitelným, a tak skupina senátorů navrhla 25. října 2012 v senátu zákon o jejich zrušení. Senát návrh přijal 

a předložil sněmovně. Poslanecká sněmovna jej 8. srpna 2013, týden před svým plánovaným předčasným rozpuštěním, 

poměrem 84 hlasů ze 127 přítomných zákon přijala a 17. září 2013 jej podepsal prezident. A 1. října 2013 byl před budovou 

ministerstva práce a sociálních věcí uspořádán happening Smuteční rozloučení s sKartou. 

Happening nazvaný Smuteční rozloučení s sKartou | 1. října 2013 | ČTK | Kamaryt Michal 

Definitivní tečku za sKartou však přinesl až březen 2016. Tehdy se Česká spořitelna dohodla s ministerstvem práce a sociálních 

věcí, že nebude chtít po státu náhradu za předčasný konec sKaret. Banka původně chtěla po státu 203,8 milionu korun, 

protože sKarty pro výplatu sociálních dávek měla provozovat až do roku 2024. Kritizovaný projekt ale skončil už o deset let 

dřív. Svůj podíl na tom má i Kverulant. 

Kolik nás stály sKarty? 
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Na poštovném a poplatcích sice stát prý ušetřil 38 milionů korun, ale výdaje bezprostředně související se zaváděním karet 

přesáhly 82,5 milionu korun. Dalších nejméně 5,24 milionu korun zaplatil stát za samotné zrušení projektu. 

Pokud skutečným cílem party z TOP 09 na MPSV bylo skutečně ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek, existovalo velmi 

snadné řešení, jak toho dosáhnout. Zpoplatnit zasílání dávek složenkou a výplatu dávek v hotovosti všem, kteří pro 

neakceptování platby na účet nemají dobrý důvod. Takovým důvodem může být například invalidita či nedostupnost 

bankovních služeb. 

Dotaz na náklady 

Důchody bylo a stále je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem 

na bankovní účet. Obdobné je to s výplatou dalších dávek jako je rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě 

a náhradní výživné. 

Nyní se Kverulant ptá MPSV jak pokročil ve zlevňování provádění těchto plateb za posledních pět let a kolik daňového 

poplatníka stálo poukazování sociálních dávek složenkou a kolik převodem na účet. 

Prosba o podporu 

Pokud si i vy myslíte, že stát je třeba neustále kontrolovat, začněte Kverulanta podporovat jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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454. Všichni prezidentští kandidáti slibují otevření Pražského hradu 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/vsichni-prezidentsti-kandidati-slibuji-otevreni-prazskeho-hradu/ 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org již několik let usiluje o zrušení plošných kontrol v areálu Pražského hradu. Proto 

Kverulant všem kandidátům položil tyto otázky: Jste pro otevření areálu Pražského hradu? Pokud ano, jaké by byly vaše kroky 

v této věci v případě, že byste úřad prezidenta získal? Všichni prezidentští kandidáti v případě zvolení slibují otevření Hradu, 

ale politici už nám lhali mockrát, a tak je možné, že Kverulant budoucímu prezidentovi bude muset jeho slib připomínat. To je 

také hlavní důvod proč anketu pořádal. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv jen prezidentovi 

podpořte Kverulantův důsledný boj za otevření alespoň malým darem. 

Tomáš Zima: ,,Opakovaně jsem deklaroval, že Pražský hrad musí být otevřený veřejnosti bez plošných kontrol. Vedl bych 

jednání s těmi, kdo toto nařídil a žádal bych neprodlené zrušení“ 

Pavel Fischer: ,,Chtěl bych Pražský hrad otevřít lidem jako památné místo české státnosti s edukačním zázemím pro školy a 

studenty. V prostorách Pražského hradu bych rád vytvořil centrum české kultury, moderní architektury a designu v rámci 

prolínání české a světové inspirace. A prezidentské kanceláři by slušelo místo v podhradí, tak aby byla výkonnější, efektivnější 

a více transparentní.“ 

Tomáš Březina:,,Pražský hrad je zcela nepochybně „tlukoucím srdcem“ celé naší krásné vlasti. Je to součást naší historie, na 

kterou jsme, nepochybuji, všichni pyšní. 

Takováto památka, klenot naší minulosti i budoucnosti, nemůže být uzavřen pro veřejnost. Je to nemyslitelné. 

Zasadit se o otevření Pražského hradu pro veřejnost by byl jedním z mých prvních kroků ve funkci. Využil bych k tomu všech 

prostředků, včetně prostředků právních, a celou váhu osobnosti přímo voleného prezidenta České republiky.“ 

Petr Pavel:,,Ano. Zpočátku byla opatření omezující vstup veřejnosti oprávněná, protože existovala bezprostřední hrozba 

teroristických útoků. Ale že Hrad zůstal téměř nedobytnou pevností, do které se občan musí celkem ponižujícím způsobem 

dostávat, považuji za nepřijatelné. Tomu již bezpečnostní situace neodpovídá. Hrad jako kulturní a historické dědictví by měl 

být místem, které žije a slouží lidem. Mělo by se tam například konat víc společenských a kulturních akcí. To bych rozhodně 

podporoval.“ 

Denisa Rohanová:,,Samozřejmě že jsem. Pražský hrad je významnou součástí české státnosti, a jako takový má být přístupný. 

První bych požádala ministra vnitra o zrušení kontrol, a pokud by měl výhrady, zasedla bych s ním k jednacímu stolu abychom 

našli řešení.“ 

Karel Janeček:,,Ano. Vím již nyní, že bych okamžitě otevřel areál Pražského hradu bez potupných kontrol, zřejmě bych také z 

uzavřeného Jeleního příkopu udělal dětské hřiště. 

Josef Středula:,,Pražský hrad bych chtěl otevřít veřejnosti co nejdříve, a to nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Aby byl místem, kde 

se lidé setkávají a vyměňují si zkušenosti. Neprodleně bych požádal Policii ČR o odstranění kontrol a zábran.“ 

Andrej Babiš:,,Pražský hrad nepatří prezidentovi, ale českému národu a českým občanům. Je to jeden ze symbolů, naší země, a 

proto bych ho určitě veřejnosti otevřel, a to včetně Jeleního příkopu. Zároveň bych chtěl při každém státním svátku vystavovat 

korunovační klenoty a na nádvoří Pražského hradu chci také umístit schránku, kam lidé budou moci dávat své podněty, 

nápady, ale i stížnosti. Myslím, že prezident by neměl být od lidí odtržený, ale naopak s nimi být v co nejčastějším kontaktu.“ 

Danuše Nerudová:,,Otevření Pražského hradu včetně zrušení bezpečnostních kontrol nebo otevření celého Jeleního příkopu 

lidem by byl jeden z prvních kroků, který bych v prezidentském úřadu udělala. Chci, aby se každý mohl na Hrad přijít podívat a 

nemusel čekat v dlouhých frontách před branami. Současně chci být hlavou státu, která se nebude zavírat za zdmi, ale naopak 

bude lidem dveře otevírat.“ 

https://www.kverulant.org/article/vsichni-prezidentsti-kandidati-slibuji-otevreni-prazskeho-hradu/
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Marek Hilšer:,,Jsem rozhodně pro znovuotevření Pražského hradu a v letním období zpřístupnění zahrad a všech krásných 

zákoutí včetně Jeleního příkopu. Pražský hrad má patřit veřejnosti, kulturním a vzdělávacím akcím. Lidé se tam mají setkávat a 

mít možnost tam trávit čas. Jako prezident bych nejprve požádal o odstranění zátarasů kolem areálu. Poté bych ve spolupráci 

se Správou Pražského hradu inicioval veřejnou architektonickou soutěž na využití areálu v souladu s moderními trendy 

evropských měst a spolu s odborníky hledal způsob, jak do výběru nápadů vhodných k realizaci zapojit veřejnost.“ 

Karel Diviš: „Ano jsem. Sešel bych se správou pražského hradu a s šéfem ochrany areálu a hradní stráže a snažil se otevření 

prosadit, například za cenu zlepšení kamerového systému a dálkového monitoringu pohybu.“ 

Všechny došlé odpovědi jsou uveřejněny v pořadí, v jakém došly. Odpověď od Jaroslava Bašty se nám ani po urgenci 

nepodařilo získat. 

Připomeňme si, že vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi Zemanovi připomenout jeho 

buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, 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. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním 

neodehrál jediný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. 

Připomeňme si i to, že ministr vnitra Vít Rakušan, který už počátkem roku 2022 sliboval odstranění plošných kontrol, ale ve 

skutečnosti pro otevření Hradu neudělal vůbec nic. 

V den výročí vzniku republiky 28. října 2022 uspořádal Kverulant na Pražském hradě protestní setkání za trvalé otevření jeho 

areálu. 

V listopadu 2022 Zeman radikálně otočil a vydal hned tři prohlášení, ve kterých tvrdil, že vždycky chtěl, aby Pražský hrad byl 

otevřen. Zeman samozřejmě lže a Kverulant jej za to opakovaně kritizuje. Nebylo však jasné, co za tím kompletním názorovým 

veletočem je. Nyní už je to konečně zřejmé. Miloš Zeman po policii chce, aby zrušila kontroly u vstupů na Pražský hrad, 

protože blokují přístup ke stánkům a pódiu, které Hrad nově pronajal firmě, jejíž zaměstnanci poslali statisíce prezidentské 

straně. 

Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv prezidentovi a jeho kamarile. Podpořte Kverulantův boj za jeho otevření 

alespoň malým darem. Pokud nebude veřejnost tlačit, může se snadno stát, že i příští prezident přes všechny dané sliby 

ponechá Hrad uzavřený. Nějaký zástupný důvod, jako je například složitá bezpečností situace, se najde vždycky. 

Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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455. Policie úmyslně nabourala do cyklisty, ale policejní inspekci to 

nezajímá 
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Policie používá druhým rokem 478 Octavií s trubkovým útočným rámem. S rámy začali policisté praktikovat tzv. PIT manévr, 

tedy „bourání za jízdy“. Kverulant zjistil, že policisté použili útočné rámy i na úmyslné stražení cyklisty a motorkáře a ohlásil to 

na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). GIBS nyní Kverulantovi sdělila, že jí zákon neumožňuje vyšetřovat trestné 

činy policistů. Kverulant proti této zjevné lži protestuje a žádá nápravu. Pokud si i vy myslíte, že policie má mít jasně dané 

limity, připojte se k našemu protestu alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

I když bylo těsně před půlnocí, 28. ledna 2021, dva chrabří plzeňští policisté seděli ve své služební Octavii 4×4 zcela bdělí. 

Jakkoliv jistě měli ve voze příjemné teplo, oči se jim neklížily. A ještě že tak! Přesně ve 23.55 totiž zaregistrovali – zřejmě na 

kost vymrzlého – nebezpečného (!) cyklistu. Muž ovšem nebyl policistům podezřelý jen tím, že jel na kole. Připomeňme si, že 

koncem ledna 2021 měli občané dodržovat zákaz vycházení v souvislosti s pandemií. 

Není divu, že se chrabrá policejní hlídka rozhodla ihned „pomáhat a chránit“. Dobří muži zákona spustili své houkačky a 

světelným nápisem „STOP“ dali cyklistovi jasně najevo, co má udělat. Jenže zmrzlý cyklista – ke své veliké škodě – se 

zastavením otálel. Celé dvě (!) minuty s ním měli policisté svatou trpělivost. Poté si vzpomněli na nápis, který vozí na dveřích 

služební Octavie a cyklistovi rychle pomohli… trubkovým rámem svého vozu. Před pádem na tvrdý chodník jej sice neochránili, 

nicméně sanitku mu velkoryse zavolali. 

Úmyslné nabourání do motorky 

Zpětně viděno, „péče“ plzeňských policistů možná měla jisté mezery, přece jen chodník moc měkký není, nehledě na roční 

období. Policisté v Jihočeském kraji jsou v tomto směru ještě dále. Když 25. února 2020 hledali místo, kam srazit motorkáře 

(rozuměj PIT manévr), udělala to českokrumlovská hlídka tak ohleduplně, že tento „upadl do měkkého podloží a do křovin“, 

jak čteme v zápisu z akce. 

Vyhodnocení PIT manévrů 

V období od ledna 2020 do července 2022 provedli policisté v ČR celkem 35 PIT manévrů. Většinou takto zastavovali osobní 

vozy. Trubkovým rámem ale muži zákona neváhali srazit ani dva motorkáře a jednoho cyklistu. Přestože v mnoha případech 

byly v prvopočátku akce banální příčiny jako nesvítící světlo, přestože řada „honiček“ netrvala ani 5 minut, přestože některé 

policejní hlídky bouraly i do plně obsazených aut, ani jeden jediný nadřízený nevyhodnotil použití PIT manévru jako 

nepřiměřené. A to přesto, že zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky § 53 odst. 5 uvádí: „ Policista při použití 

donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 

protiprávního jednání.“ 

Jak jsme z úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a 

jak taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se to stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje. 

Policie: Nesvítilo mu zadní světlo, tak jsme ho vytlačili do svodidel 

Podle toho, jak si někteří policisté dávají v protokolech o použití PIT manévru záležet na tom, aby zdůraznili nízkou rychlost, 

dá se předpokládat, že jim to na školeních kladli na srdce. Praxe je ale zřejmě odlišná, v autech s rámem se v mnoha případech 

stávají z policistů „ostří hoši“, i když vám jen nesvítí zadní světlo. 

V mnoha protokolech, které si Kverulant vyžádal od PČR, jsou ale detaily samotného PIT manévru začerněny nebo zcela chybí. 

Není pochyb, že kdyby PČR měla zájem data o efektivitě vyhodnocovat, bylo by toto kritérium rychlosti klíčové a policisté by 

https://www.kverulant.org/article/policie-umyslne-nabourala-do-cyklisty-ale-policejni-inspekci-to-nezajima/
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to měli evidovat. Stejně tak by bylo vhodné hledat souvislosti mezi následky a typem karoserie vozu (jeho těžištěm). 

Významný bude i vliv povrchu (pole, silnice), kde policista PIT použije. 

Kverulant: Prověřte nákup, odmontujte rámy, zrušte další nákupy a potrestejte zbytečnou brutalitu 

Data, které jsme předložili v tomto textu, jednoznačně ukazují, že trubkové rámy žádné výhody nemají. Naopak, jsou velmi 

rizikovým anachronismem, který by se možná líbil některému z diktátorských režimů. Moderní policie v evropských 

demokratických zemích bezesporu funguje jinak. 

Kverulant proto v listopadu 2022 vyzval ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby zrušili 

policejní záměr nakoupit dalších 800 vozidel s rámy a trubkové rámy ze všech 478 používaných aut nechali odmontovat. Jak si 

PČR vymínilo v zadávací dokumentaci, musí to jít snadno, bez použití speciálního nářadí. Kverulant také vybídl ministra i 

policejního prezidenta, aby problematický nákup vozidel s rámem nechali prošetřit a o zbytečné policejní brutalitě informoval 

i Generální inspekci bezpečnostních sborů GIBS. Jako první odpověděla GIBS. Je jí odpověď je docela šokující. 

GIBS: Policejní inspekce nemůže vyšetřovat policisty 

Generální inspekce policejních sborů dopisem z 28. listopadu 2022 Kverulantovi sdělila, že nemá pravomoc jakkoliv hodnotit 

Kverulantem popsaný postup policistů či k němu zaujmout stanovisko anebo přijmout jiná opatření a tím považuje věc za 

vyřízenou. 

Kverulant pokládá odpověď GIBS za zjevnou lež a protestuje. Vždyť zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci 

bezpečnostních sborů hned v § 2 říká, že úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující 

tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky. Dále tento zákon říká, že úkolem 

inspekce je takové trestné činy vyšetřovat a že úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti 

příslušníků policistů. 

Prosba o podporu 

Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily šedesát tisíc korun, kdy více než 20 tisíc korun činily 

platby PČR za dodání úředních záznamů o použití útočných trubkových rámů. Kverulant – na rozdíl od PČR – není placený z 

vašich daní a nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. 

Jen díky vám můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. Přispívejte nám jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. Děkujeme! 

Za Kverulantův tým Petr Kološ a Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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456. Sněmovna i přes kritiku dnes schválila povinné datové schránky pro 

OSVČ od 1. ledna 2023 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/snemovna-i-pres-kritiku-dnes-schvalila-povinne-datove-schranky-pro-

osvc-od-1-ledna-2023/ 

Povinnost mít datové schránky by měla být podle novely uzákoněna pro podnikající fyzické osoby (OSVČ). Kverulant nemá 

naprosto nic proti jejich dobrovolnému využití, povinnost je ale na pováženou, naráží totiž na „základní“ lidské právo „nemít 

počítač“ a nevyznat se v informačních technologiích. Proto Kverulant v listopadu 2022 napsal všem zákonodárcům, aby přijetí 

povinnosti mít datovku ještě důkladně zvážili. I díky němu schválení vládního návrhu, který by ve zrychleném řízení zavedl 

povinné datové schránky pro OSVČ na jednání Poslanecké sněmovny dne 16. listopadu 2022, neprošel. V pátek 2. prosince 

2022 však byla povinnost datových schránek schválena poslaneckou sněmovnou. Pokud ji ještě schválí senát a podepíše 

prezident tak začne platit od nového roku. Kverulant to nepovažuje za šťastné řešení. Pokud si i vy myslíte, že komunikace 

státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně občana, můžete Kverulanta 

podpořit v jeho úsilí. 

foto ACWells | Pixabay 

Automatické zavedení datových schránek (DS) pro občany od příštího roku bylo schváleno loni jako součást zákona, který má 

usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky dostat dva 

miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu 

datových schránek, z toho asi 750 000 bylo zřízeno povinně a 910 000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. Realita z pohledu 

občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

https://www.kverulant.org/article/snemovna-i-pres-kritiku-dnes-schvalila-povinne-datove-schranky-pro-osvc-od-1-ledna-2023/
https://www.kverulant.org/article/snemovna-i-pres-kritiku-dnes-schvalila-povinne-datove-schranky-pro-osvc-od-1-ledna-2023/
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Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi, ve kterém uvádí: „Zákonodárci, a bohužel 

se zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO ‚podnikají‘ (= pracují) i v seniorském věku 

nebo prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. 

Vrcholem IT techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na 

IČO, neumí ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim 

předá hotově, přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,– za telefon, který nechtějí, 

a 200,– měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné.“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla, a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si 

vrchnost usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Z odpovědi Stanislava Křečka se zdá, že úřad ombudsmana nebyl zřízen proto, aby se obyčejných lidí zastával před často 

poněkud neomaleným státem. Možná je to tím, že pan Křeček je zvyklý mít k dispozici státem placený aparát lidí, kteří se za 

něj o problematiku IT postarají a předloží nějaké řešení k běžnému používání. Tomu odpovídá i jeho další argumentace, že 

všechno je a bude jednoduché, bez starostí, lidé vlastně ušetří a všem to pomůže: „U datových schránek existují možnosti, jak 

potíže při jejich používání zmírnit. Lze např. nastavit zasílání upozornění na příchozí poštu e-mailem nebo SMS, takže není 

nutné se do schránky každé dva týdny přihlašovat a kontrolovat, zda tam není nová zpráva.“ Tento způsob lakování na růžovo 

je ale velmi zrádný. Změna možná pomůže státní správě, lidi s ní komunikující ale dále rozdělí. 

Ďábel se skrývá v detailu 

Jak už bylo řečeno, Kverulant nechce být brzdou digitalizace státní správy. Pozitiva datových stránek jsou zřejmá, ale je tu pár 

stinných detailů, které se už moc nezmiňují. Pojďme se na ně podívat očima jednatele právnické osoby, který má již letité 

zkušenosti s datovou schránkou: 

„U právnické osoby je celkem zřejmé, že komunikace datovou schránkou se týká zejména činností a majetku právnické osoby. 

Co ale u OSVČ? Dosud nikdo nespecifikoval, v čem se bude státní správa na občana obracet prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se pan ombudsman ohání tím, že pokud podnikáte, musíte se smířit s tím, že musíte naplnit platný legislativní rámec, 

pak mi není jasné, jak s podnikáním bude souviset soukromý majetek a soukromé aktivity fyzické osoby. Obávám se totiž, že 

po zřízení datové schránky bude stát komunikovat s danou osobou již a pouze výhradně tímto komunikačním kanálem, a to 

bez o hledu na to, čeho se to týká. Nicméně vlastnictví chaty v Krkonoších nebo poplatek za odpady skutečně s podnikáním 

nijak nesouvisejí. A co bude po tom, až OSVČ svou činnost ukončí? Bude si moci datovou schránku zrušit?“ 

„Významným problémem není jen archivace doručených dokumentů, ale také jejich platnost. Doručované dokumenty jsou 

označeny elektronickým podpisem, a pokud si je jen vytisknete – nemají žádnou právní platnost. Pokud si poctivě stáhnete a 

zálohujete dodaný soubor v elektronické podobě, má platnost pouze po dobu platnosti elektronického podpisu, kterým je 

opatřen. Neumím si představit, jak budu někde po 20 letech běhat s vytištěným neplatným papírem a souborem s neplatným 

elektronickým podpisem na USB a dožadovat se toho, aby byl uznán jako platný. Pokud si toto chci zajistit, musím ještě v 

době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datové schránky o konverzi – dojít na poštu nebo jiný Czech-point, 

kde mi dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou –, zaplatím však (pokud se nemýlím) 30 Kč za každou stranu 

dokumentu. Uniká mi tedy přínos této komunikace – platím já, nikoli jako dříve úřad, na poštu musím stejně… Dokumenty 

doručené poštou jsou opatřeny podpisem a razítkem – jedná se tedy vždy o originál.“ 

„Odesílatel. Při doručení informace o doručení datové zprávy si můžete přečíst jen to, že do DS Vám právě byla doručena 

datová zpráva číslo…, aniž byste mohl vědět, kdo zprávu odeslal (na rozdíl od doručování standardní poštovní službou) – máte 

tedy jen dvě možnosti – buď zprávu rovnou otevřít, abyste zjistil, o co vůbec jde – tím Vám ale může uplynout například 
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během dovolené, víkendu, svátků apod. … lhůta, kterou máte v dokumentu vymezenou pro váš úkon, nebo čekat, až např. na 

pracovní den a trápit se tím, co to asi může být.“ 

„Doby doručení. Ze zkušenosti vím, že do datové schránky může přijít doslova kdykoliv cokoliv. Není výjimkou, že do DS přijde 

něco v pátek ve 23.00, o víkendu nebo ve svátek. Úředníci navíc s oblibou zasílají (pokud to dělají ručně) datové zprávy těsně 

před svým odchodem ze zaměstnání, nejlépe před víkendem nebo jinými svátky. Tím se přesně dostáváte do situace popsané 

výše.“ 

„Odesílání. Řešil jsem, kdy musím odeslat odpověď úřadu prostřednictvím DS. Upřímně, jednalo se právě o případ, kdy byla 

stanovena lhůta 15 dní, zpráva byla doručena v pátek odpoledne a následující týden byly svátky. Reálně lhůta pro vypracování 

odpovědi byla jen 5 pracovních dní, ve kterých ještě bylo nutné dojít osobně na úřad se seznámit s podklady, kontaktovat 

advokáta, a že by bylo reálné například v tak krátkém časovém úseku sehnat posudek znalce, je prakticky nemyslitelné. Přitom 

na cokoliv, co podáte později, není brán v řízení zřetel. Při vyhledávání na internetu jsem se dozvěděl, že splněním lhůty se 

rozumí doručení do DS příjemce – tedy nikoliv odeslání z mé DS. Dokonce jsem v tomto ohledu narazil na jakýsi judikát 

nejvyššího soudu, podle nějž skutečně někdo zmeškal lhůtu, a to i navzdory skutečnosti, že své námitky v řízení odeslal včas. 

Nicméně do DS příjemce byly doručeny později. Troufám si podotknout, že jako odesilatel nemám žádnou možnost ovlivnit, 

zda je nějaký technický problém, odstávka systému a podobně na straně příjemce nebo „cestou“. A tak jsem se dozvěděl, že 

ani při opatrnosti, kdy posíláte odpověď například den před uplynutím lhůty, nemusí být vaše zpráva doručena do DS 

příjemce, a vám tak lhůta uplynula marně.“ 

„Takových a jiných problémů je na provoz DS navázáno víc než dost, a proto se domnívám, že povinné zavedení DS bude mít 

v budoucnu pro řadu lidí dalekosáhlé důsledky. Bohužel o řadě z těchto problémů se vůbec nehovoří a naše legislativa v 

těchto ohledech na tento způsob komunikace není připravena. Já bych určitě uvítal, aby pro doručování ze strany státu a 

úřadů byla vždy dodržována běžná pracovní doba – tedy pouze pracovní dny 7.00–16.00, aby lhůty byly počítány v 

pracovních, nikoliv kalendářních dnech a aby byla vyřešena právní platnost dokumentů bez toho, abych za konverzi byl nucen 

platit, chodit na poštu a podobně.“ 

Kverulant napsal zákonodárcům: Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale možnost papírové a osobní komunikace by měla být zachována. Taková 

komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou jeho občanů. Proto se Kverulant v listopadu 2022 

obrátil na všechny zákonodárce a vyzval je, aby povinné zavedení datových schránek pro OSVČ ještě důkladně zvážili. 

Automatické založení datovek se odkládá 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o datovkách (novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi) dne 

2. listopadu 2022, prostřednictvím ministra vnitra a žádala o zrychlené přijetí tohoto zákona, aby datovky mohly být pro OSVČ 

povinné již od 1. ledna 2023. Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení dne 15. listopadu 2022 návrh na zrychlené přijetí 

zamítla. Materiál tak putoval k jednání do výboru, který ho hned druhý den schválil. 

V pátek 2. prosince 2022 prošla novela sněmovnou, ale zákon ještě musí schválit senát a podepsat prezident. Platnost novely 

od 1. ledna 2023 tak není pravděpodobné. Sněmovna odmítla oba poslanecké návrhy, dle prvního se automatické zřizování 

nemělo úplně zrušit, ale mělo být posunuto o rok a půl na 1. 7. 2024. Druhým návrhem bylo, aby odklad dostaly kromě 

fyzických osob také nepodnikající právnické osoby, tedy spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a podobně. 

Pokud však do konce roku 2022 novela zákona o datových schránkách projednána nebude, pak od ledna 2023 mají podle 

dosud platného zákona dostat automaticky datovou schránku obyvatelé, když se například bankovní identitou nebo 

elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. Ministerstvo vnitra podporuje 

zřizování datových schránek, avšak nikoli tak, že by ji obyvatelé získali prostřednictvím jiné aktivity. S poukazem na zákon o 

právu na digitální služby zástupce ministerstva vnitra podotkl, že obyvatelé nemohou být nuceni využívat tyto služby nebo 

činit digitální úkony. 

Celý legislativní proces je možné sledovat na stránkách parlamentu. 

Anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy 

Kverulant není zdaleka sám kdo kritizuje problematickou digitalizaci státní správy. Dne 24. listopadu 2022 proběhlo v Divadle 

pod Palmovkou slavnostní vyhlášení ankety Křišťálová Lupa 2022. Část vítězů vybrala odborná porota a část široká veřejnost 

složená z více než sto dvaceti tisíců hlasujících. Hlavní anticenu poroty si odnesl Ivan Bartoš za: „ Nedostatečný vývoj 

eGovernmentu v ČR – pomalý pokrok, zato schválené povinné zřizování datových schránek – stát stále dělá služby spíš pro 

úředníky než pro občany.“ 
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Ivan Bartoš přebírá anticenu 24 listopadu 2022 | ČTK 

Anticenu si došel převzít, jak sám tvrdí „s hlavou vztyčenou“ předseda Pirátů Ivan Bartoš a napsal o tom na Parlamentní listy. 

Prý to udělal proto, že digitalizace v Česku je sice na špatné úrovni, ale on za to nemůže: „Nemáme dostatečně vybudovaná 

datová úložiště, chybí nám důležité zákony, nakupovat techniku pro stát je byrokraticky náročné… V současnosti platí stát 

velké peníze za údržbu zastaralého programového vybavení, které mu mnohdy ani nepatří. A konečně: platy. Stát se musí 

spoléhat na srdcaře, kteří pracují za řádově menší peníze, než by dostali v soukromých firmách. Je jich tedy málo a často jim za 

jejich práci nikdo ani nepoděkuje.“ 

Ale všechno se už brzo změní k lepšímu, pokračuje Bartoš:,,Teď jsme ve vládě a díky tomu máme možnost pracovat na jejich 

zlepšení. Minulý týden jsme ve Sněmovně prosadili vznik Digitální a informační agentury (DIA), která bude mít státní 

digitalizaci jako svůj hlavní úkol. Utvoří ji špičkoví odborníci. Nejen ajťáci, designéři, systémoví architekti, ale i zakázkáři a další. 

Úřady budou moci tyto experty sdílet, aby si každý nemusel za velké peníze budovat tým, který využije jednou dvakrát ročně. 

Díky tomu se nám postupem času podaří vybudovat centralizovaná uložiště, a budeme moci i nakupovat vhodnou techniku za 

reálnou, a ne nafouknutou cenu“ 

Prosba o podporu 

Kverulant je rád, že díky jeho aktivitě bude povinnost používat datové schránky podrobena skutečné diskusi. Pokud si i vy 

myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně 

občana, můžete Kverulanta začít podporovat jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním příspěvkem. 

Jiří Sýkora a Vojtěch Razima 

Reklama 

Autor: Vojtěch Razima 
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Domů Aktuální kauzy Bojkot billboardářů s vysokou kriminální energií 

Bojkot billboardářů s vysokou kriminální energií 

Pronajímání billboardů nikdy nebyl byznys pro hodné hochy. Hodně billboardů je postaveno na černo nebo jim již dávno 

vypršelo povolení a jsou nelegální. Dva z billboardářů se ovšem svými kriminálními praktikami vymykají poměrům běžným v 

české kotlině. Jsou jimi v Čechách naturalizovaný Slovák Anton Fischer a jeho syn Oliver, kteří vystupují pod značkou 

Eurobillboard. Kverulantovým cílem je tyto parazity na veřejném prostoru zastavit, a proto vyzývá k bojkotu jejich billboardů a 

propaguje tento článek ve vyhledávání na Google a Seznam částkou 25 000 korun po dobu čtvrt roku. Pomozte Kverulantovi a 

pošlete mu libovolný dar prostřednictvím této darovací brány. Kverulant.org o váš dar obratem zvýší částku utracenou na 

propagaci tohoto bojkotu. 

Eurobillboard | foto Seznam 

„Mrštil se mnou na zem, tam mě zakleknul, za zády mi páčil ruku a vyslýchal mě, kdo jsem a co jsem zač,“ líčí Adam Hromas, 

co na stejném místě, kruhovém objezdu u středočeské obce Čestlice, prožil před několika měsíci, když se pokusil odstranit 

zjevně nebezpečný billboard Eurobillboardu. 

„Už třetím rokem se každej den dívám tady na ty nelegální reklamní zařízení. A štve mě, že úřady si s tím nedokážou poradit, 

takže jsem jednoho dne prostě vzal zákon do vlastních rukou a ty plachty jsem strhnul,“ říká Adam Hromas a ukazuje místo, 

kde došlo k fyzickému střetu s Fischerovými. 

Tepláky a Mercedes 

Hromas nemá s reklamním byznysem nic společného, jeho matka ale působí jako starostka v pražské městské části Petrovice, 

která s nelegální reklamou také bojuje. Přesto nejspíš nečekal, co se stalo vzápětí. Okamžitě poté, co Hromas reklamu 

Eurobillboardu zničil, dorazil na místo Oliver Fischer. Jak jinak než v teplákách a v Mercedesu se zatmavenými skly a se 

značkou na přání. 

Oliver Fischer v průběhu incidentu s Adamem Hromasem | Foto Adam Hromas 

„Čekal tady na parkovišti u Hornbachu,“ ukazuje muž na nedaleké nákupní centrum. „Do chvilky přijel, vytáhl slznej plyn s tím, 

že mě zadržuje na místě a že počkáme na policajty,“ vypráví. Pak dorazil ještě Fischer starší a i ten Hromase napadl. 

Během několika minut dorazila policejní hlídka a všichni tři účastníci potyčky putovali na služebnu. Policie se postavila na 

stranu majitelů reklamy a Hromas čelí kvůli jejímu poškození vyšetřování. Že se oba Fischerové zjevně dopouštějí 

provozováním nelegálních a nebezpečných billboardů ve velkém trestného činu obecného ohrožení, si patrně nepovšimli. A 

tak zákrok Antona Fischera policie vyhodnotila jen jako přestupek proti občanskému soužití. Popisuje ve své reportáži Jan 

Moláček z Deníku N. 

„Mám několik záznamů, kdy naši hasiči likvidovali jeho billboard, protože na konci léta za velkého větru ulétl a skončil na 

komunikaci, jindy skončil mimo komunikaci ve strouze, to byla klika. Je to otázka času, než se něco stane a někomu to vlétne 

do auta. Samozřejmě je to všechno v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, protože to nestojí 15 metrů od osy 

komunikace. Navíc to tam stojí načerno,“ říká starosta středočeských Čestlic Martin Diviš a pokračuje: „My jsme ten problém 

začali řešit někdy v roce 2020. Dostali jsme od místního občana podnět, že je na našem pozemku umístěné reklamní zařízení.“ 

Následuje líčení útrap, které by znělo velmi povědomě stovkám starostů a úředníků po celé republice a jež má v desítkách 

obcí společného původce, Eurobillboard. 

Společností s tímto slovem v názvu bylo a je několik. Některé se přejmenovaly, jiné už neexistují, v současnosti je aktivní 

společnost Eurobillboard Group. Všechny patřily nebo patří rodině jihočeského podnikatele původem ze Slovenska Antona 

Fischera. V devadesátých letech měl v Českých Budějovicích autosalon značky Hyundai, později se vrhl do dalších 

podnikatelských aktivit. 

https://www.kverulant.org/cases/zastavme-billboardare-s-vysokou-kriminalni-energii/


  

Přehled zpráv  1160 

Obchodní „model“ 

V posledních letech se z firem stáhl, figuruje v nich jeho syn Oliver Fischer. Obchodní „model“, na kterém skupina 

Eurobillboard vystavěla svůj byznys s reklamními plochami, dobře ilustruje právě čestlický případ. A v čem, kromě fyzického 

napadání, tento „model“ spočívá? 

České silnice lemují tři stovky nelegálních billboardů od Eurobillboardu. Reklamní plachty na lehkých kovových konstrukcích 

stojí obvykle bez povolení na obecních pozemcích, často jen desítky centimetrů od silnice a na místě je drží tenká kovová 

tyčka zatlučená do země. Nemají povolení úřadů, jejich majitel neplatí nikomu nájem. 

Nebezpečné konstrukce 

„Nelze ani vyloučit, že v případě střetu vyšší rychlostí může dojít k průniku konstrukce billboardu do interiéru vozidla. Což by 

mohlo mít vážné následky na zdraví řidiče či spolujezdců,“ říká o těchto billboardech šéf BESIP Tomáš Neřold. 

Billboardy blízko dálnic a silnic jsou přitom i díky Kverulantovi už od roku 2017 zakázané. U dálnic ve vzdálenosti do 250 

metrů, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky. 

Anton Fischer však tvrdí, že se samotnými billboardy nemá nic společného – pouze si pronajímá jejich plochu, kterou dále 

nabízí. „My neprovozujeme billboardy, my máme na těch stojanech pronajaté reklamní plochy. Jsme reklamní agentura, máme 

databázi různých dodavatelů reklamních ploch, které sdružujeme a přeprodáváme koncovým zákazníkům,“ říká Oliver Fischer, 

dnešní jednatel společnosti Eurobillboard Group. 

Bílí koně 

Odpovědnost tak Fischerovi přehazují na firmu vlastnící reklamní plochy. Ty však prostřednictvím bílých koní vlastní opět 

Fischerovi. 

Že instalaci billboardů přímo řídí Anton Fischer, potvrzují i někteří starostové, na jejichž pozemku firma podniká. Starostka 

Prahy-Petrovic byla náhodně svědkem toho, jak firemní zaměstnanci instalují na pozemku její obce nelegální billboard. 

„Je to hlavní komunikace, v podstatě denně kolem jezdím autem. Viděla jsem, jak u silnice stojí dodávka, modrý mercedes. Na 

vleku měli obrovskou železnou konstrukci a jali se to tam instalovat,“ popisuje starostka Olga Hromasová. Shodou okolností 

matka Adama Hromase, jehož napadení Fisherovými popisujeme v úvodu. 

Starostka zavolala policii, ta ale nezasáhla 

„Oni jim řekli, že jsou najatí a mají to tam prostě instalovat. Zavolali přímo pana Fischera a ten řekl, že tam má nájemní 

smlouvu, ať to tam nainstalují, což se také stalo,“ říká Hromasová. 

Jak se ukázalo, žádná nájemní smlouva neexistovala. Po měsících zdlouhavého jednání s úřady se dostavil očekávaný výsledek 

– firma přemístila billboard na vedlejší pozemek, který spadá pod Prahu 11. 

„Volala jsem na úřad Prahy 11, co s tím udělali. Na stavebním odboru mi příslušná referentka řekla, že se to snaží řešit, ale že 

se jim s tou firmou nedaří komunikovat,“ říká starostka Hromasová. 

Milion měsíčně 

Společnost Eurobillboard nabízí na svých internetových stránkách 287 billboardů. Koncem listopadu 2022 bylo 184 billboardů 

pronajatých a 103 volných k pronajmutí. Jednoduchým výpočtem lze odhadnout, o jak velký byznys se jedná: 184 aktuálně 

pronajatých billboardů, každý je oboustranný, každá strana stojí cca 2500 korun měsíčně. Násobením dojdeme k částce 920 

000 korun měsíčně. 

Bojkot reklamy od Eurobillboardu 

Spolehlivým způsobem, jak zastavit zločince, je odříznout je od jejich příjmů. Proto Kverulant tímto vyzívá všechny inzerenty, 

aby nezadávali reklamu firmě Eurobillboard. Kverulant propaguje tento článek s výzvou k bojkotu ve vyhledávání na Google a 

Seznamu částkou 25 000 korun po dobu čtvrt roku. Prosíme vás, pomozte nám zastavit agresivní parazity libovolným darem. 

My o váš dar obratem zvýšíme částku utracenou na propagaci tohoto bojkotu. 

Autor: Archivováno Národní knihovnou 
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Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná a 

proto se Kverulant nyní ptá Ministerstva práce a sociálních věcí jak v této věci pokročilo. Oceňte Kverulantovu práci na této 

kauze alespoň malým darem. 

Zavedení sKaret 

sKarty začala Česká spořitelna na základě pověření od Úřadu práce ČR vydávat v červenci 2012. Vydávání bylo prezentováno 

jako součást sociální reformy, prosazované tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem z TOP 09. 

Připomeňme si, že Drábek byl na konci října 2012 donucen rezignovat na ministerskou funkci. Důvodem se stalo rozhodnutí 

soudu, který vzal do vazby pro podezření z korupce jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku. Na Drábkovo místo nastoupila 

Ludmila Müllerová, opět z TOP 09. 

Premiér Petr Nečas uvedl 16. listopadu v Praze novou ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou do úřadu. Před 

ministerstvem ji přivítal odcházející ministr Jaromír Drábek | ČTK | Šimánek Vít 

Kartu sociálních systémů zmiňoval zákon o sociálních službách (bez údaje o tom, kdo ji má vydávat), zákon o státní sociální 

podpoře, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné 

nouzi a § 28 zákona o přestupcích. Podobu a náležitosti karty upravovala vyhláška č. 424/2011 Sb. 

Vyplácení rodičovského příspěvku 

Po testovacím provozu, kdy bylo vydáno 5 tisíc karet v Rokycanech a 5 tisíc na Praze 2 v červenci 2021, byla spuštěna plošná 

distribuce karet, kterých bylo v období od srpna 2012 do konce roku vydáno přes 180 tisíc. Stát deklaroval, že cílem projektu 

je ušetřit na výplatě dávek. Místo složenkou měla většina výplat probíhat převodem na účet. A právě tady se ukázala skutečná 

povaha celého projektu. Jako prvním vydával stát, resp. Česká spořitelna sKarty matkám na rodičovské dovolené a nutil je 

zřizovat si účet u Spořitelny, a to i přesto, že naprostá většina z nich už dávno měla nějaký účet v bance, na který mateřskou 

dostávala. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se nechala opakovaně veřejně slyšet, že kdo nebude 

mít účet u České spořitelny, nebude dostávat žádné peníze. 

Prvním cílem Kverulanta bylo poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo 

přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny. Ba dokonce překročeny. Po usedavé, nejen Kverulantově kritice 

byl 17. září 2013 přijat zákon o zrušení sKaret. Pojďme se podívat, co konci sKaret předcházelo. 

V civilizovaných zemích jsou zpravidla matky se svými malými dětmi doma, starají se o ně a ostatní jim ze svých daní finančně 

přispívají, aby tomu tak mohlo být. Jen málokdo asi bude proti tomuto systému něco namítat. V okamžiku, kdy se někdo 

snažil na tomto systému parazitovat, bylo třeba se proti tomu zásadně ohradit. I když těmito parazity byly ruku v ruce stát a 

jedna z největších bank v zemi. 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-jak-chtela-ceska-sporitelna-pred-deseti-lety-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-jak-chtela-ceska-sporitelna-pred-deseti-lety-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek/
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Vyhrožování matkám 

Nutit ženy na rodičovské dovolené, aby si rodičovský příspěvek nechávaly posílat na jiný než svůj účet, se může zdát absurdní, 

ale přesně to se dělo. Úřady práce dokonce matkám vyhrožovaly tím, že nedostanou žádné peníze, pokud si státem 

nadiktovaný účet odmítnou zřídit. Vše se nápadně podobalo trestnému činu útisku dle § 177. Tam se praví, že ten, kdo jiného 

nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok nebo zákazem činnosti. A to všechno se dělo pravděpodobně proto, aby Spořitelna získala nové klienty a od nich pak 

peníze. 

Proti sKartám existovalo mnoho argumentů. Tohle je jeden z těch nejdůležitějších: Úřady práce do konce roku 2012 předaly 

lidem necelých 180 tisíc sKaret. Z toho celých 90 % lidí si přesto stále nechávalo přeposílat peníze z České spořitelny na svůj 

vlastní účet. 

Kverulantův návod, jak se vyhnout sKartě 

Všem rodičům, kteří se chtěli vyhnout používání sKaret pro výplatu rodičovského příspěvku, nabídl Kverulant.org možnost 

stáhnout si, vyplnit a odeslat tento dopis. Kverulant se při tvorbě dopisu opíral o analýzu svých právníků, která 

korespondovala s právním stanoviskem ombudsmana. 

Dopis ministryni práce a sociálních věcí 

Již zmíněné právní stanovisko ombudsmana odstartovalo rychlý sled událostí, který skončil zastavením projektu. V listopadu 

2012 vystoupil na ČT24 zástupce ombudsmana a řekl, že pokud lidé sKartu nechtějí, nemají zákonnou povinnost si ji 

vyzvednout. Dávky jim budou nadále vypláceny stávajícím způsobem. Kdo si sKartu nevyzvedne, nemůže být ze zákona 

jakkoliv sankcionován. Kverulant toto prohlášení zveřejnil na svém Facebooku. Příspěvek tam vidělo více než 25 tisíc lidí a z 

diskuze pod příspěvkem jednoznačně vyplynulo, že mnozí úředníci vyhrožují klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim 

již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem ministryni sociálních věcí paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla 

praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že převzetí sKarty není povinné. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu ministerstva objevila 

výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho nenajdou, seberou mu 

dávky. Paní Müllerová pak svoje výhrůžky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání Radiožurnálu. 

Výhrůžky paní Müllerové rozladily veřejnost a donutily ministryni „dementovat“ svoje výroky. Učinila tak v dopise zaslaném 

Kverulantovi v listopadu 2012. V úvodu sice zopakovala krycí historku, že sKarta je jen průkazka, ale hned v další větě uvedla, 

že její používání jako platební karty je dobrovolné a v případě, že klient kartu odmítne převzít, o dávky nepřijde: 

Anticena: Úřední slídil 

Projekt sKaret také vynesl Ministerstvu práce a sociálních věcí první cenu Velkého bratra v kategorii Úřední slídil za rok 2012. V 

té době se zásahy do soukromí a pokusy o ně staly setrvalým pracovním postupem MPSV. Ačkoli se MPSV objevilo v 

nominacích hned za několik svých realizovaných či nerealizovaných projektů, tak jednoznačně nejproblematičtějším se jevil 

projekt sKarty. Důvodem je vedle skutečnosti, že existence karty s vývojem projektu ztratila v zásadě jakýkoli smysl, zejména 

fakt, že databázi osob, kterým má být sKarta vydána, jakož i další správa životního cyklu karty byla svěřena ze strany MPSV a v 

rozporu se zákonem soukromé bance – České spořitelně. 

Stejného názoru na nakládání s osobními údaji občanů byl i Úřad na ochranu osobních údajů a udělil MPSV v lednu 2013 

pokutu 10 miliónů korun. 

Konec sKaret 

Zájem a především odpor veřejnosti k počínání paní Müllerové udělal z povinných sKaret skutečný problém. Další pokračování 

sKaret se stalo neudržitelným, a tak skupina senátorů navrhla 25. října 2012 v senátu zákon o jejich zrušení. Senát návrh přijal 

a předložil sněmovně. Poslanecká sněmovna jej 8. srpna 2013, týden před svým plánovaným předčasným rozpuštěním, 

poměrem 84 hlasů ze 127 přítomných zákon přijala a 17. září 2013 jej podepsal prezident. A 1. října 2013 byl před budovou 

ministerstva práce a sociálních věcí uspořádán happening Smuteční rozloučení s sKartou. 

Happening nazvaný Smuteční rozloučení s sKartou | 1. října 2013 | ČTK | Kamaryt Michal 

Definitivní tečku za sKartou však přinesl až březen 2016. Tehdy se Česká spořitelna dohodla s ministerstvem práce a sociálních 

věcí, že nebude chtít po státu náhradu za předčasný konec sKaret. Banka původně chtěla po státu 203,8 milionu korun, 

protože sKarty pro výplatu sociálních dávek měla provozovat až do roku 2024. Kritizovaný projekt ale skončil už o deset let 

dřív. Svůj podíl na tom má i Kverulant. 

Kolik nás stály sKarty? 
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Na poštovném a poplatcích sice stát prý ušetřil 38 milionů korun, ale výdaje bezprostředně související se zaváděním karet 

přesáhly 82,5 milionu korun. Dalších nejméně 5,24 milionu korun zaplatil stát za samotné zrušení projektu. 

Pokud skutečným cílem party z TOP 09 na MPSV bylo skutečně ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek, existovalo velmi 

snadné řešení, jak toho dosáhnout. Zpoplatnit zasílání dávek složenkou a výplatu dávek v hotovosti všem, kteří pro 

neakceptování platby na účet nemají dobrý důvod. Takovým důvodem může být například invalidita či nedostupnost 

bankovních služeb. 

Dotaz na náklady 

Důchody bylo a stále je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem 

na bankovní účet. Obdobné je to s výplatou dalších dávek jako je rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě 

a náhradní výživné. 

Nyní se Kverulant ptá MPSV jak pokročil ve zlevňování provádění těchto plateb za posledních pět let a kolik daňového 

poplatníka stálo poukazování sociálních dávek složenkou a kolik převodem na účet. 

Prosba o podporu 

Autor: Vojtěch Razima 
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459. Kverulant.org: Jak chtěla Česká spořitelna před deseti lety 

parazitovat na vyplácení sociálních dávek 
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Kverulant.org: Jak chtěla Česká spořitelna před deseti lety parazitovat na vyplácení sociálních dávek 

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná a 

proto se Kverulant nyní ptá Ministerstva práce a sociálních věcí jak v této věci pokročilo. Oceňte Kverulantovu práci na této 

kauze alespoň malým darem. 

Zavedení sKaret 

sKarty začala Česká spořitelna na základě pověření od Úřadu práce ČR vydávat v červenci 2012. Vydávání bylo prezentováno 

jako součást sociální reformy, prosazované tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem z TOP 09. 

Připomeňme si, že Drábek byl na konci října 2012 donucen rezignovat na ministerskou funkci. Důvodem se stalo rozhodnutí 

soudu, který vzal do vazby pro podezření z korupce jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku. Na Drábkovo místo nastoupila 

Ludmila Müllerová, opět z TOP 09. 

Premiér Petr Nečas uvedl 16. listopadu v Praze novou ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou do úřadu. Před 

ministerstvem ji přivítal odcházející ministr Jaromír Drábek | ČTK | Šimánek Vít 

Kartu sociálních systémů zmiňoval zákon o sociálních službách (bez údaje o tom, kdo ji má vydávat), zákon o státní sociální 

podpoře, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné 

nouzi a § 28 zákona o přestupcích. Podobu a náležitosti karty upravovala vyhláška č. 424/2011 Sb. 

Vyplácení rodičovského příspěvku 

Po testovacím provozu, kdy bylo vydáno 5 tisíc karet v Rokycanech a 5 tisíc na Praze 2 v červenci 2021, byla spuštěna plošná 

distribuce karet, kterých bylo v období od srpna 2012 do konce roku vydáno přes 180 tisíc. Stát deklaroval, že cílem projektu 

je ušetřit na výplatě dávek. Místo složenkou měla většina výplat probíhat převodem na účet. A právě tady se ukázala skutečná 

povaha celého projektu. Jako prvním vydával stát, resp. Česká spořitelna sKarty matkám na rodičovské dovolené a nutil je 

zřizovat si účet u Spořitelny, a to i přesto, že naprostá většina z nich už dávno měla nějaký účet v bance, na který mateřskou 

dostávala. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se nechala opakovaně veřejně slyšet, že kdo nebude 

mít účet u České spořitelny, nebude dostávat žádné peníze. 

Prvním cílem Kverulanta bylo poskytnout návod ženám na rodičovské dovolené, jak se vyhnout sKartě. Dalším cílem bylo 

přimět vládu k revizi konceptu sKaret. Oba cíle byly splněny. Ba dokonce překročeny. Po usedavé, nejen Kverulantově kritice 

byl 17. září 2013 přijat zákon o zrušení sKaret. Pojďme se podívat, co konci sKaret předcházelo. 

V civilizovaných zemích jsou zpravidla matky se svými malými dětmi doma, starají se o ně a ostatní jim ze svých daní finančně 

přispívají, aby tomu tak mohlo být. Jen málokdo asi bude proti tomuto systému něco namítat. V okamžiku, kdy se někdo 

snažil na tomto systému parazitovat, bylo třeba se proti tomu zásadně ohradit. I když těmito parazity byly ruku v ruce stát a 

jedna z největších bank v zemi. 

Vyhrožování matkám 

https://pravdive.eu/news/18000/kverulant-org-jak-chtela-ceska-sporitelna-pred-deseti-lety-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek
https://pravdive.eu/news/18000/kverulant-org-jak-chtela-ceska-sporitelna-pred-deseti-lety-parazitovat-na-vyplaceni-socialnich-davek
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Nutit ženy na rodičovské dovolené, aby si rodičovský příspěvek nechávaly posílat na jiný než svůj účet, se může zdát absurdní, 

ale přesně to se dělo. Úřady práce dokonce matkám vyhrožovaly tím, že nedostanou žádné peníze, pokud si státem 

nadiktovaný účet odmítnou zřídit. Vše se nápadně podobalo trestnému činu útisku dle § 177. Tam se praví, že ten, kdo jiného 

nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok nebo zákazem činnosti. A to všechno se dělo pravděpodobně proto, aby Spořitelna získala nové klienty a od nich pak 

peníze. 

Proti sKartám existovalo mnoho argumentů. Tohle je jeden z těch nejdůležitějších: Úřady práce do konce roku 2012 předaly 

lidem necelých 180 tisíc sKaret. Z toho celých 90 % lidí si přesto stále nechávalo přeposílat peníze z České spořitelny na svůj 

vlastní účet. 

Kverulantův návod, jak se vyhnout sKartě 

Všem rodičům, kteří se chtěli vyhnout používání sKaret pro výplatu rodičovského příspěvku, nabídl Kverulant.org možnost 

stáhnout si, vyplnit a odeslat tento dopis . Kverulant se při tvorbě dopisu opíral o analýzu svých právníků, která 

korespondovala s právním stanoviskem ombudsmana. 

Dopis ministryni práce a sociálních věcí 

Již zmíněné právní stanovisko ombudsmana odstartovalo rychlý sled událostí, který skončil zastavením projektu. V listopadu 

2012 vystoupil na ČT24 zástupce ombudsmana a řekl, že pokud lidé sKartu nechtějí, nemají zákonnou povinnost si ji 

vyzvednout. Dávky jim budou nadále vypláceny stávajícím způsobem. Kdo si sKartu nevyzvedne, nemůže být ze zákona 

jakkoliv sankcionován. Kverulant toto prohlášení zveřejnil na svém Facebooku. Příspěvek tam vidělo více než 25 tisíc lidí a z 

diskuze pod příspěvkem jednoznačně vyplynulo, že mnozí úředníci vyhrožují klientům, že pokud si sKartu nevezmou, úřad jim 

již nepošle žádné peníze. Proto Kverulant vyzval dopisem ministryni sociálních věcí paní Müllerovou k tomu, aby jasně odmítla 

praxi při vydávání sKaret a informovala veřejnost o tom, že převzetí sKarty není povinné. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) reagovalo zcela opačně, než Kverulant předpokládal. Ještě ten den odpoledne se na webu ministerstva objevila 

výhrůžka, že když si klient nevyzvedne sKartu, budou úředníci klienta aktivně vyhledávat, a pokud ho nenajdou, seberou mu 

dávky. Paní Müllerová pak svoje výhrůžky ještě ten večer pro jistotu zopakovala v živém vysílání Radiožurnálu. 

Výhrůžky paní Müllerové rozladily veřejnost a donutily ministryni „dementovat“ svoje výroky. Učinila tak v dopise zaslaném 

Kverulantovi v listopadu 2012 . V úvodu sice zopakovala krycí historku, že sKarta je jen průkazka, ale hned v další větě uvedla, 

že její používání jako platební karty je dobrovolné a v případě, že klient kartu odmítne převzít, o dávky nepřijde: 

Anticena: Úřední slídil 

Projekt sKaret také vynesl Ministerstvu práce a sociálních věcí první cenu Velkého bratra v kategorii Úřední slídil za rok 2012. V 

té době se zásahy do soukromí a pokusy o ně staly setrvalým pracovním postupem MPSV. Ačkoli se MPSV objevilo v 

nominacích hned za několik svých realizovaných či nerealizovaných projektů, tak jednoznačně nejproblematičtějším se jevil 

projekt sKarty. Důvodem je vedle skutečnosti, že existence karty s vývojem projektu ztratila v zásadě jakýkoli smysl, zejména 

fakt, že databázi osob, kterým má být sKarta vydána, jakož i další správa životního cyklu karty byla svěřena ze strany MPSV a v 

rozporu se zákonem soukromé bance – České spořitelně. 

Stejného názoru na nakládání s osobními údaji občanů byl i Úřad na ochranu osobních údajů a udělil MPSV v lednu 2013 

pokutu 10 miliónů korun. 

Konec sKaret 

Zájem a především odpor veřejnosti k počínání paní Müllerové udělal z povinných sKaret skutečný problém. Další pokračování 

sKaret se stalo neudržitelným, a tak skupina senátorů navrhla 25. října 2012 v senátu zákon o jejich zrušení. Senát návrh přijal 

a předložil sněmovně. Poslanecká sněmovna jej 8. srpna 2013, týden před svým plánovaným předčasným rozpuštěním, 

poměrem 84 hlasů ze 127 přítomných zákon přijala a 17. září 2013 jej podepsal prezident. A 1. října 2013 byl před budovou 

ministerstva práce a sociálních věcí uspořádán happening Smuteční rozloučení s sKartou. 

Happening nazvaný Smuteční rozloučení s sKartou | 1. října 2013 | ČTK | Kamaryt Michal 

Definitivní tečku za sKartou však přinesl až březen 2016. Tehdy se Česká spořitelna dohodla s ministerstvem práce a sociálních 

věcí, že nebude chtít po státu náhradu za předčasný konec sKaret. Banka původně chtěla po státu 203,8 milionu korun, 

protože sKarty pro výplatu sociálních dávek měla provozovat až do roku 2024. Kritizovaný projekt ale skončil už o deset let 

dřív. Svůj podíl na tom má i Kverulant. 

Kolik nás stály sKarty? 
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Na poštovném a poplatcích sice stát prý ušetřil 38 milionů korun, ale výdaje bezprostředně související se zaváděním karet 

přesáhly 82,5 milionu korun. Dalších nejméně 5,24 milionu korun zaplatil stát za samotné zrušení projektu. 

Pokud skutečným cílem party z TOP 09 na MPSV bylo skutečně ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek, existovalo velmi 

snadné řešení, jak toho dosáhnout. Zpoplatnit zasílání dávek složenkou a výplatu dávek v hotovosti všem, kteří pro 

neakceptování platby na účet nemají dobrý důvod. Takovým důvodem může být například invalidita či nedostupnost 

bankovních služeb. 

Dotaz na náklady 

Důchody bylo a stále je možné zasílat důchodcům v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem 

na bankovní účet. Obdobné je to s výplatou dalších dávek jako je rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě 

a náhradní výživné. 

Nyní se Kverulant ptá MPSV jak pokročil ve zlevňování provádění těchto plateb za posledních pět let a kolik daňového 

poplatníka stálo poukazování sociálních dávek složenkou a kolik převodem na účet. 

Prosba o podporu 

Pokud si i vy myslíte, že stát je třeba neustále kontrolovat, začněte Kverulanta podporovat jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. 
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Kverulant.org: Jak chtěla Česká spořitelna před deseti lety parazitovat na vyplácení sociálních dávek 

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/2022/12/03/
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Speciální úprava. Policisté si pochvalují beranidla na autech, pořídí další 

3.12.2022 

Petr Vaňous 

Už druhým rokem využívá Policie ČR auta se speciálním rámem. Toto beranidlo, jímž strážci zákona zatím osadili 478 vozů, má 

hned několik funkcí. Například odstranění překážky při cestě k zásahu. Na sociálních sítích se však objevily informace, že rámy 

používají policisté hlavně k takzvanému PIT manévru. Tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za 

jízdy svým rámem zasáhnou a otočí. 

Kliknutím zvětšíte 

Speciální rám slouží k tzv. pit manévru, tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za jízdy svým 

rámem zasáhnou a otočí | Foto: se svolením PČR 

Obecně prospěšná společnost Kverulant například uvedla, že PIT manévr někteří policisté údajně zneužívají i proti cyklistům 

či motorkářům. Podle společnosti se tak stalo například na začátku loňského roku, kdy byl tímto manévrem zraněn cyklista na 

Plzeňsku. Dále Kverulant popsal několik případů, kdy zájmem policistů nebyl automobil, ale právě cyklisté či motorkáři. „Jak 

jsme u úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a jak 

taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se tak stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje,“ uvedl Kverulant. 

S takovým tvrzením ale policisté nesouhlasí. Zástupci neziskovky podle nich mylně pochopili některé statistiky. „Rám na 

vozidlech slouží k několika činnostem. Sám o sobě neslouží primárně k PIT manévru, ale jedná se o jednu z forem 

donucovacího prostředku. Kromě odtlačení překážek je využit také například k zastavení, vytlačení či zastavení ujíždějících 

účastníků silničního provozu. V tomto případě se však nejedná o PIT manévr,“ reagoval mluvčí Policejního prezídia Ondřej 

Moravčík. 

Nedostatečné proškolení? 

Problém však je v tom, že samotný PIT manévr je v policejních statistikách schován do kolonky donucovacích prostředků za 

užití vozidla. To se však dle zjištění Deníku má v příštích měsících změnit a policisté budou mít na PIT manévry speciální 

kolonku. „PIT manévr se nicméně nepoužívá na motocykly ani cyklisty. V těchto případech šlo o násilné zastavení či dopravní 

nehodu,“ dodala vrchní komisařka policejního prezídia Hana Rubášová. Použití jakéhokoliv donucovacího prostředku pak 

podle ní musí být v souladu se zákonem o policii a musí být splněny podmínky oprávněnosti a přiměřenosti. 

Odpůrci speciálních rámů, kterými mají být do budoucna osazeno dalších pět stovek policejních vozů, také poukazují na to, že 

řidiči policejních aut s „beranidly“ nejsou řádně proškoleni. „Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez 

školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích,“ tvrdí Kverulant. I toto však Policie ČR rezolutně odmítá. „V současné době 

na každém policejním útvaru, který disponuje služebními vozidly s policejním rámem (převážně se jedná o Krajská ředitelství 

policie), jsou speciálně vyškolení policejní instruktoři, kteří průběžně zajišťují proškolování všech policistů používajících tato 

služební vozidla k výkonu služby,“ dodala Rubášová. 

Co je PIT manévr? 

Zkratka PIT pochází z angličtiny - „pursuit intervention technique“. Ve volném překladu jde o manévr „techniky k přerušení 

honičky“. Takzvaný PIT manévr je jednou z disciplín, které umožňují kovové rámy na přední části policejních vozů. Při tomto 

způsobu policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který otočí a tím zastaví zastaví. 

Autor: Petr Vaňous 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/policie-auto-specialni-ram-pit-manevr.html
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Pronajímání billboardů nikdy nebyl byznys pro hodné hochy. Hodně billboardů je postaveno na černo nebo jim již dávno 

vypršelo povolení a jsou nelegální. Dva z billboardářů se ovšem svými kriminálními praktikami vymykají poměrům běžným v 

české kotlině. Jsou jimi v Čechách naturalizovaný Slovák Anton Fischer a jeho syn Oliver, kteří vystupují pod značkou 

Eurobillboard. Kverulantovým cílem je tyto parazity na veřejném prostoru zastavit, a proto vyzývá k bojkotu jejich billboardů a 

propaguje tento článek ve vyhledávání na Google a Seznam částkou 25 000 korun po dobu čtvrt roku. Pomozte Kverulantovi a 

pošlete mu libovolný dar prostřednictvím této darovací brány. Kverulant.org o váš dar obratem zvýší částku utracenou na 

propagaci tohoto bojkotu. 

Eurobillboard | foto Seznam 

„Mrštil se mnou na zem, tam mě zakleknul, za zády mi páčil ruku a vyslýchal mě, kdo jsem a co jsem zač,“ líčí Adam Hromas, 

co na stejném místě, kruhovém objezdu u středočeské obce Čestlice, prožil před několika měsíci, když se pokusil odstranit 

zjevně nebezpečný billboard Eurobillboardu. 

„Už třetím rokem se každej den dívám tady na ty nelegální reklamní zařízení. A štve mě, že úřady si s tím nedokážou poradit, 

takže jsem jednoho dne prostě vzal zákon do vlastních rukou a ty plachty jsem strhnul,“ říká Adam Hromas a ukazuje místo, 

kde došlo k fyzickému střetu s Fischerovými. 

Tepláky a Mercedes 

Hromas nemá s reklamním byznysem nic společného, jeho matka ale působí jako starostka v pražské městské části Petrovice, 

která s nelegální reklamou také bojuje. Přesto nejspíš nečekal, co se stalo vzápětí. Okamžitě poté, co Hromas reklamu 

Eurobillboardu zničil, dorazil na místo Oliver Fischer. Jak jinak než v teplákách a v Mercedesu se zatmavenými skly a se 

značkou na přání. 

Oliver Fischer v průběhu incidentu s Adamem Hromasem | Foto Adam Hromas 

„Čekal tady na parkovišti u Hornbachu,“ ukazuje muž na nedaleké nákupní centrum. „Do chvilky přijel, vytáhl slznej plyn s tím, 

že mě zadržuje na místě a že počkáme na policajty,“ vypráví. Pak dorazil ještě Fischer starší a i ten Hromase napadl. 

Během několika minut dorazila policejní hlídka a všichni tři účastníci potyčky putovali na služebnu. Policie se postavila na 

stranu majitelů reklamy a Hromas čelí kvůli jejímu poškození vyšetřování. Že se oba Fischerové zjevně dopouštějí 

provozováním nelegálních a nebezpečných billboardů ve velkém trestného činu obecného ohrožení, si patrně nepovšimli. A 

tak zákrok Antona Fischera policie vyhodnotila jen jako přestupek proti občanskému soužití. Popisuje ve své reportáži Jan 

Moláček z Deníku N. 

„Mám několik záznamů, kdy naši hasiči likvidovali jeho billboard, protože na konci léta za velkého větru ulétl a skončil na 

komunikaci, jindy skončil mimo komunikaci ve strouze, to byla klika. Je to otázka času, než se něco stane a někomu to vlétne 

do auta. Samozřejmě je to všechno v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, protože to nestojí 15 metrů od osy 

komunikace. Navíc to tam stojí načerno,“ říká starosta středočeských Čestlic Martin Diviš a pokračuje: „My jsme ten problém 

začali řešit někdy v roce 2020. Dostali jsme od místního občana podnět, že je na našem pozemku umístěné reklamní zařízení.“ 

Následuje líčení útrap, které by znělo velmi povědomě stovkám starostů a úředníků po celé republice a jež má v desítkách 

obcí společného původce, Eurobillboard. 

Společností s tímto slovem v názvu bylo a je několik. Některé se přejmenovaly, jiné už neexistují, v současnosti je aktivní 

společnost Eurobillboard Group. Všechny patřily nebo patří rodině jihočeského podnikatele původem ze Slovenska Antona 

Fischera. V devadesátých letech měl v Českých Budějovicích autosalon značky Hyundai, později se vrhl do dalších 

podnikatelských aktivit. 

Obchodní „model“ 

https://www.kverulant.org/article/bojkot-billboardaru-s-vysokou-kriminalni-energii/
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V posledních letech se z firem stáhl, figuruje v nich jeho syn Oliver Fischer. Obchodní „model“, na kterém skupina 

Eurobillboard vystavěla svůj byznys s reklamními plochami, dobře ilustruje právě čestlický případ. A v čem, kromě fyzického 

napadání, tento „model“ spočívá? 

Firma nekomunikuje s úřady a neposlouchá výzvy k odstranění billboardů. Když „majitel“ billboardů nastřádá určitý počet 

pokut od úřadů, nic nezaplatí a skončí v likvidaci. Likvidovanou firmu pak nahradí firma jiná, nelegální billboard se přesune o 

několik metrů dál, je označen samolepkou nového vlastníka a úředníci musí s odstraňováním začít od začátku. Více v článku 

Vojtěcha Gavriněva ze Seznamu: 

České silnice lemují tři stovky nelegálních billboardů od Eurobillboardu. Reklamní plachty na lehkých kovových konstrukcích 

stojí obvykle bez povolení na obecních pozemcích, často jen desítky centimetrů od silnice a na místě je drží tenká kovová 

tyčka zatlučená do země. Nemají povolení úřadů, jejich majitel neplatí nikomu nájem. 

Nebezpečné konstrukce 

„Nelze ani vyloučit, že v případě střetu vyšší rychlostí může dojít k průniku konstrukce billboardu do interiéru vozidla. Což by 

mohlo mít vážné následky na zdraví řidiče či spolujezdců,“ říká o těchto billboardech šéf BESIP Tomáš Neřold. 

Billboardy blízko dálnic a silnic jsou přitom i díky Kverulantovi už od roku 2017 zakázané. U dálnic ve vzdálenosti do 250 

metrů, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky. 

Anton Fischer však tvrdí, že se samotnými billboardy nemá nic společného – pouze si pronajímá jejich plochu, kterou dále 

nabízí. „My neprovozujeme billboardy, my máme na těch stojanech pronajaté reklamní plochy. Jsme reklamní agentura, máme 

databázi různých dodavatelů reklamních ploch, které sdružujeme a přeprodáváme koncovým zákazníkům,“ říká Oliver Fischer, 

dnešní jednatel společnosti Eurobillboard Group. 

Bílí koně 

Odpovědnost tak Fischerovi přehazují na firmu vlastnící reklamní plochy. Ty však prostřednictvím bílých koní vlastní opět 

Fischerovi. 

Že instalaci billboardů přímo řídí Anton Fischer, potvrzují i někteří starostové, na jejichž pozemku firma podniká. Starostka 

Prahy-Petrovic byla náhodně svědkem toho, jak firemní zaměstnanci instalují na pozemku její obce nelegální billboard. 

„Je to hlavní komunikace, v podstatě denně kolem jezdím autem. Viděla jsem, jak u silnice stojí dodávka, modrý mercedes. Na 

vleku měli obrovskou železnou konstrukci a jali se to tam instalovat,“ popisuje starostka Olga Hromasová. Shodou okolností 

matka Adama Hromase, jehož napadení Fisherovými popisujeme v úvodu. 

Starostka zavolala policii, ta ale nezasáhla 

„Oni jim řekli, že jsou najatí a mají to tam prostě instalovat. Zavolali přímo pana Fischera a ten řekl, že tam má nájemní 

smlouvu, ať to tam nainstalují, což se také stalo,“ říká Hromasová. 

Jak se ukázalo, žádná nájemní smlouva neexistovala. Po měsících zdlouhavého jednání s úřady se dostavil očekávaný výsledek 

– firma přemístila billboard na vedlejší pozemek, který spadá pod Prahu 11. 

„Volala jsem na úřad Prahy 11, co s tím udělali. Na stavebním odboru mi příslušná referentka řekla, že se to snaží řešit, ale že 

se jim s tou firmou nedaří komunikovat,“ říká starostka Hromasová. 

Milion měsíčně 

Společnost Eurobillboard nabízí na svých internetových stránkách 287 billboardů. Koncem listopadu 2022 bylo 184 billboardů 

pronajatých a 103 volných k pronajmutí. Jednoduchým výpočtem lze odhadnout, o jak velký byznys se jedná: 184 aktuálně 

pronajatých billboardů, každý je oboustranný, každá strana stojí cca 2500 korun měsíčně. Násobením dojdeme k částce 920 

000 korun měsíčně. 

Bojkot reklamy od Eurobillboardu 

Spolehlivým způsobem, jak zastavit zločince, je odříznout je od jejich příjmů. Proto Kverulant tímto vyzívá všechny inzerenty, 

aby nezadávali reklamu firmě Eurobillboard. Kverulant propaguje tento článek s výzvou k bojkotu ve vyhledávání na Google a 

Seznamu částkou 25 000 korun po dobu čtvrt roku. Prosíme vás, pomozte nám zastavit agresivní parazity libovolným darem. 

My o váš dar obratem zvýšíme částku utracenou na propagaci tohoto bojkotu. 

Autor: Vojtěch Razima 



  

Přehled zpráv  1171 

463. Policie přiznává úmyslné bourání do cyklisty 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 6. 12. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 46 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima, Společnost Kverulant 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/policie-priznava-umyslne-bourani-do-cyklisty/ 

Policie používá druhým rokem 478 Octavií s útočným trubkovým rámem. S rámy začali policisté praktikovat tzv. PIT manévr, 

tedy „řízené bourání za jízdy“. Jak zjistil Kverulant.org, při zásazích s často banální příčinou už zranili nejméně 12 lidí a policie 

to přiznává. Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích. 

Rámy používají i na motorkáře nebo cyklisty. Dokonce i to policie v článku přiznává, ale lže, když tvrdí, že používá útočné rámy 

k „odtlačení překážek“. Přesto policisté plánují nákup dalších 500 vozů s útočnými rámy. Více již v článku Petra Vaňouse s 

názvem „Policisté si pochvalují beranidla na autech, pořídí další“ publikovaném v Deníku.cz 

Alexas | Pixabay 

Obecně prospěšná společnost Kverulant například uvedla, že PIT manévr někteří policisté údajně zneužívají i proti cyklistům 

či motorkářům. Podle společnosti se tak stalo například na začátku loňského roku, kdy byl tímto manévrem zraněn cyklista na 

Plzeňsku. Dále Kverulant popsal několik případů, kdy zájmem policistů nebyl automobil, ale právě cyklisté či motorkáři. „Jak 

jsme u úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a jak 

taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se tak stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje,“ uvedl Kverulant. 

S takovým tvrzením ale policisté nesouhlasí. Zástupci neziskovky podle nich mylně pochopili některé statistiky. „Rám na 

vozidlech slouží k několika činnostem. Sám o sobě neslouží primárně k PIT manévru, ale jedná se o jednu z forem 

donucovacího prostředku. Kromě odtlačení překážek je využit také například k zastavení, vytlačení či zastavení ujíždějících 

účastníků silničního provozu. V tomto případě se však nejedná o PIT manévr,“ reagoval mluvčí Policejního prezídia Ondřej 

Moravčík. 

Problém však je v tom, že samotný PIT manévr je v policejních statistikách schován do kolonky donucovacích prostředků za 

užití vozidla. To se však dle zjištění Deníku má v příštích měsících změnit a policisté budou mít na PIT manévry speciální 

kolonku. „PIT manévr se nicméně nepoužívá na motocykly ani cyklisty. V těchto případech šlo o násilné zastavení či dopravní 

nehodu,“ dodala vrchní komisařka policejního prezídia Hana Rubášová. Použití jakéhokoliv donucovacího prostředku pak 

podle ní musí být v souladu se zákonem o policii a musí být splněny podmínky oprávněnosti a přiměřenosti. 

Odpůrci speciálních rámů, kterými mají být do budoucna osazeno dalších pět stovek policejních vozů, také poukazují na to, že 

řidiči policejních aut s „beranidly“ nejsou řádně proškoleni. „Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez 

školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích,“ tvrdí Kverulant. I toto však Policie ČR rezolutně odmítá. „V současné době 

na každém policejním útvaru, který disponuje služebními vozidly s policejním rámem (převážně se jedná o Krajská ředitelství 

policie), jsou speciálně vyškolení policejní instruktoři, kteří průběžně zajišťují proškolování všech policistů používajících tato 

služební vozidla k výkonu služby,“ dodala Rubášová. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/policie-priznava-umyslne-bourani-do-cyklisty/
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Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant.org ve věci podal několik úspěšných žalob, 

a přestože soudy konstatovaly, že stavba nebyla povolena legálně. Kverulant už od roku 2009 usiluje o odstranění této černé 

stavby. Přes veškeré úsilí se mu teprve v květnu 2022 podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 konečně zahájila řízení o 

odstranění této stavby. Následně Praha 15 vydala rozhodnutí o zákazu používat stavbu. Bazar však dále stojí a je používán. 

Dokud bazar skutečně nezmizí, bude Kverulant v této kauze pokračovat. Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci 

notorických kmotrů a papalášů alespoň malým darem. 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15, 10. února 2022, foto Kverulant.org 

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla podle Kverulanta legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal 

stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. Stavba byla původně 

povolena jako dočasná, ale v roce 2012 byla Prahou 15 nezákonně prodloužena o dalších 10 let. Od roku 2008 Kverulant 

usiluje o odstranění této černé stavby. Teprve v květnu 2022 se mu podařilo dosáhnout zahájení řízení o odstranění této 

stavby, Pojďme si připomenout co tomuto úspěchu předcházelo. 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

https://www.kverulant.org/article/roky-nelegalni-autobazar-na-kmotrovske-praze-15-je-stale-v-provozu/
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Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 

listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 
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Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 

dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však vágním slibem nenechá ukolébat a dál bude důsledně usilovat o skutečné odstranění této černé stavby. 

Zahájení řízení o odstranění stavby 



  

Přehled zpráv  1175 

V červenci 2022 Kverulant svůj dotaz znovu zopakoval. Ze zaslané odpovědi se dozvěděl, že kontrolní prohlídka proběhla dne 

20. května 2022 a že úřad následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb. A konečně, že 25. května 2022 bylo 

zahájeno řízení o odstranění stavby. 

Po položení dalšího dotazu dle zákona Praha 15 sdělila Kverulantovi dne 2. prosince 2022, že již dokonce vydala rozhodnutí o 

zákazu používat stavbu. 

Kmotrovská Praha 15 

Kverulant má s kmotry z Prahy 15 opravdu letité otřesné zkušenosti. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl (nejprve ODS a pak ANO) 

uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební 

povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce 

legendární pražský odeesák Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní 

oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně. Podrobnosti naleznete v kauze 

Korupce na Praze 15. 

Další kmotrovské jednání odhaluje Kverulant v kauze Tunel na Praze 15. V tomto případě Praha 15 chtěla prodat výrazně pod 

cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, stejnému kmotrovi jako v této 

kauze, Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve 

výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. 

A lépe na Praze 15 v dohledné době nebude. Volby tam sice na podzim 2022 vyhrála opoziční strana Patnáctka náš domov, 

ale Prahu 15 bude dál rozkrádat stejná partička ODS, ANO a TOP09 jako již dlouhé roky. Novinkou je snad jen to, že tentokrát 

se tato koalice ještě opírá o hlasy SPD. Kverulant se tedy ani v tomto volebním období rozhodně nudit nebude. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Dokud nebude autobazar odstraněn, kauza pro Kverulanta nekončí. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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465. Podezřelý nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů korun pro 

hmotné rezervy 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/cases/podezrely-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-korun-pro-

hmotne-rezervy/ 

Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, na co přesně potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech 

pět osmikolových vyprošťovacích aut. A přesně na to se Kverulant.org dle zákona o informacích ptá SSHR. Rozežrané 

úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat neustále, pomozte nám v tom alespoň symbolickým darem. 

Vyprošťovací automobil, foto EverLift 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

Otázky 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chce vidět analýzy, 

https://www.kverulant.org/cases/podezrely-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-korun-pro-hmotne-rezervy/
https://www.kverulant.org/cases/podezrely-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-korun-pro-hmotne-rezervy/
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které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince odeslal SSHR žádosti o informace dle zákona. 

Kverulant požaduje po SSHR, který se pro účely tohoto zákona nazývá „povinným“, protože je povinen odpovědět, tyto 

informace: 

Co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech analýz, které o potřebě pěti vyprošťovacích vozidel 

shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. Co vedlo SSHR ke stanovení tak detailních technických zadávacích 

podmínek pro vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech technických analýz, které o nutnosti požadovat právě tyto 

parametry shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. Co vedlo SSHR ke stanovení předpokládané ceny na úrovni 

70 248 000 korun bez DPH? Předložte kopie všech cenových analýz, které shromáždil povinný před vypsáním výběrového 

řízení. Kdo o vypsání předmětné soutěže rozhodl? Předložte kopii příslušného rozhodnutí. Proč povinný zajišťuje nákupy pro 

HZS? Proč to HZS neudělá sám, jako v případě nákupu vyprošťovacího vozidla pro HZS Pardubického kraje? SSHR obdržel dvě 

nabídky. Poskytněte jejich kopie. Proč SSHR předmětné výběrové řízení zrušil údajně s poukazem na nedostatek finančních 

prostředků, když plánovaný výdaj by nastal pravděpodobně až za rok a půl? Chystá SSHR další výběrové řízení na nákup 

vyprošťovací techniky? Kdy a v jakém rozsahu? 

Prosba o podporu 

Kverulant bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR. Je dost dobře možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené 

nepotřebné techniky pokusí znovu. Navíc SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním 

imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové 

sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. 

Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní 

oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným 

certifikátem. 

Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat pravidelně a přesně to Kverulant dělá už od roku 2009. 

Podpořte ho v tom jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, na co přesně potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech 

pět osmikolových vyprošťovacích aut. A přesně na to se Kverulant.org nyní dle zákona o informacích ptá SSHR. Rozežrané 

úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat neustále, pomozte nám v tom alespoň symbolickým darem. 

Vyprošťovací automobil, foto EverLift 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8×8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o. smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift tam bude dodávat 

nástavbu od firmy rakouské EMPL. EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla.“ 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmy. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramena jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1 600 mm 

či dokonce 1 725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1 500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. A nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele 

KOBIT. A protože jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 2022 zrušit 

celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má 

vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR neposkytuje zálohy. 

Otázky 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv a nikoliv hasiči. A hasiči opravdu taková vozidla potřebují? A v Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chce vidět analýzy, 

která by nákupu za 100 milionů jistě měla předcházet. Proto Kverulant dnes odeslal SSHR žádosti o informace dle zákona ve 

https://www.kverulant.org/article/podezrely-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-korun-pro-hmotne-rezervy/
https://www.kverulant.org/article/podezrely-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-korun-pro-hmotne-rezervy/
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které toto požaduje. Kverulant požaduje po SSHR, který se pro účely tohoto zákona nazývá „povinným“, protože je povinen 

odpovědět, tyto informace: 

Co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech analýz, které o potřebě pěti vyprošťovacích vozidel 

shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. Co vedlo SSHR ke stanovení tak detailních technických zadávacích 

podmínek pro vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech technických analýz, které o nutnosti požadovat právě tyto 

parametry shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. Co vedlo SSHR ke stanovení předpokládané ceny na úrovni 

70 248 000 korun bez DPH? Předložte kopie všech cenových analýz, které shromáždil povinný před vypsáním výběrového 

řízení. Kdo o vypsání předmětné soutěže rozhodl? Předložte kopii příslušného rozhodnutí. Proč povinný zajišťuje nákupy pro 

HZS? Proč to HZS neudělá sám jako v případě nákupu vyprošťovacího vozidla pro HZS Pardubického kraje? SSHR obdržel dvě 

nabídky. Poskytněte jejich kopie. Proč SSHR předmětné výběrové řízení zrušil údajně s poukazem na nedostatek finančních 

prostředků, když plánovaný výdaj by nastal pravděpodobně až za rok a půl? Chystá SSHR další výběrové řízení na nákup 

vyprošťovací techniky? Kdy a v jakém rozsahu. 

Prosba o podporu 

Kverulant bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR. Je dost dobře možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené 

nepotřebné techniky pokusí znovu. Navíc SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním 

imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, když se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové 

sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. 

Kverulant.org je přesvědčen, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelstvo 

trestní oznámení. Policie jeho trestní oznámení v září 2021 odložila. Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického 

materiálů s falešným certifikátem. 

Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat pravidelně a přesně to Kverulant dělá už od roku 2009. 

Podpořte ho v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Dnes je mezinárodní den proti korupci. Již od starověku byla korupce jednou z nejrozšířenějších a nejzákeřnějších sociálních 

zel. Od konce 19. století je také považována za hlavní hrozbu v soukromé sféře, která podkopává důvěru, která je nezbytná 

pro udržení a rozvoj ekonomických a sociálních vztahů. Česká republika si však s bojem proti korupci dobře nevede. 

Kverulant.org se to snaží změnit již od svého vzniku od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem. 

Dovolte nám připomenout naše hlavní protikorupční kauzy. 

Odhalili jsme, že náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový rezort na Kanárských ostrovech a máme za 

to, že si ho pořídil za úplatky a proto jsme informovali Španělskou policii Odhalili jsme konflikt zájmů Hany Marvanové a 

oznámili její přestupek na magistrát Usilujeme o regulaci lobbingu Přiměli jsme Středočeský kraj k vypsání soutěže na 

dopravní obslužnost Usilujeme o konec kšeftů hasičských bossů Odhalili jsme vyvádění peněz z pražského Dopravního 

podniku a usilujeme o jeho zastavení Zastavili jsme nákup předražených vysílaček pro celníky V roce 2019 jsme stopli tunel na 

Praze 15 Odhalili jsme největší tunel v dějinách českého IT a bojovali za jeho zastavení Zastavili jsme 100milionový tunel v 

Dopravním podniku hlavního města Prahy 

Kverulant.org není napojen na penězovody z veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc 

našich dárců. O to více si jich vážíme. Naše úsilí o lepší správu veřejných věcí za posledních 12 měsíců finančně podpořilo 

1340 laskavých žen a velkorysých mužů. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500, ale k 

darování můžete použít i tuto zabezpečenou darovací bránu. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/mezinarodni-den-proti-korupci-2-2/
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Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si 

z veřejných prostředků načerpali téměř 700 milionů korun. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto 

prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. 

Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních 

pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. To se mu stále nedaří. Na podzim 2022 vypsalo ministerstvo školství další 

kolo dotací pro práci s dětmi a mládeží pro rok 2023. Systém preferující Pionýra zůstal nezměněn. A jako každý rok i tentokrát 

jde o přidělování dotací předem vyjmenovaným subjektům, bez ohledu na kvalitu jejich současné činnosti. A jako každý rok 

není známo, kteří lidé o rozdávání veřejných peněz rozhodují a to proto, že řada z nich je nejspíš konfliktu zájmů, protože jsou 

zároveň příjemci těchto dotací. Kverulant opět protestuje a dnes odeslal ministrovi školství další dopis. Podpořte Kverulanta v 

této kauze alespoň malým darem. 

Pionýři neskončili společně se socialismem 

Možná jste si mysleli, že komunistického Pionýra jsme v devadesátých letech odsunuli někam za Ural společně se sovětskými 

vojsky. V tom případě jste se dosti zmýlili. Pionýr totiž nadále existuje. Co hůř, je skoro tak silný jako za komunismu. I dnes 

totiž patří mezi největší organizace, kterým jsme svěřili práci s dětmi. Vedení Pionýra se za svou „práci“ pro zločinný 

komunistický režim vůbec nestydí, a tak v dubnu 2019 slavili pionýři 70 let od založení komunisty. Při této příležitosti řekl 

jejich předseda Martin Bělohlávek Seznamu, že „oddíly, které fungovaly už třeba od roku 1968, se neproměnily. Nedělaly 

žádnou komunistickou indoktrinaci, ale pracovaly s dětmi v oblasti zájmové – jezdily do přírody, na tábory, na výpravy. Tam 

nebylo potřeba nic měnit“. 

Dotace pro pionýry 

Stát aktivity Pionýra štědře podporuje. V roce 2021 získal Pionýr od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) čtyři 

dotace v celkové výši 38,9 milionů korun. Na rok 2020 získal od MŠMT příspěvky ve výši 37,7 milionu korun. Od roku 1998 do 

poloviny roku 2022 jsme pionýrům věnovali ze svých daní 679 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého 

majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo školství vyplácí Pionýru každoročně 

příspěvek v řádu několik desítek milionů korun. Některé jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany. 

Nálezy NKÚ 

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2017 kontrolu zaměřenou na prostředky, které stát poskytl na podporu práce s dětmi a 

mládeží mezi lety 2014–2016. V tomto období byl Pionýr druhým největším příjemcem dotací. Od MŠMT získal téměř 77 

milionů korun. Úspěšnější byli jen Junáci. Organizace Český skaut za stejné období získala téměř 115 milionů korun. 

Zatímco u Junáka, jehož rozpočet byl proti Pionýru ještě o 38 milionů korun vyšší, našli kontroloři jen jednu jedinou nesprávně 

vyúčtovanou položku za 20 326 Kč, v čerpání dotací Pionýrem bylo nesrovnalostí hned několik, a to v celkové výši přes 470 

000 Kč. Pionýr chtěl proplatit stejnou stotisícovou fakturu dvakrát. Kromě toho chtěl také proplatit vyúčtování energií 

podvodně navýšené skoro o půl milionu. 

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy 

státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné 

ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v 

oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje: „ Výběr projektů k podpoře byl netransparentní 

a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla.“ A v bodě 3. shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola 

podpořených projektů nefungovala.“ 

https://www.kverulant.org/article/problematicke-financovani-z-verejnych-prostredku-pokracuje-2/
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„Státní“ organizace Pionýr 

V roce 2021 byly celkové příjmy Pionýra celkem 45 milionu korun. Z toho 38,9 milionu činily státní dotace. To je 86 %. Velmi 

podobné to bylo v roce 2020 a to 82 % a v roce 2019 pak 84 %. S trochou nadsázky lze tvrdit, že Pionýr je státní organizací. 

Pionýři rozhodují o dotacích pro Pionýry 

Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého ekonomického vlivu a také 

sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu 

školství v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 2020 oslovil se zákonným 

požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za „práci 

navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto Kverulantovi požadované informace stejně nedalo. 

Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí bylo to, že členem komise byl i přímý zástupce Pionýra, a že dotace byly 

poskytovány nikoliv na základě kvality grantových žádostí, nýbrž že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I 

proto proti neposkytnutí informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Chtěl totiž 

věřit, že tehdejší ministr školství Robert Plaga je od zfixlovaného poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že svým 

podřízeným nedovolí pokračovat v zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména 

posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr Plaga rozhodl, že Kverulant požadované informace dostat nemá. Jaké byly ministrovy 

pohnutky, ponecháme úvahám laskavého čtenáře. Jisté je, že Kverulant v listopadu 2020 podal proti rozhodnutí ministra 

žalobu. 

fotokoláž Kverulant.org 

Počátkem září 2020 Kverulant vyzval Nejvyšší kontrolní úřad, aby se netransparentním financováním Pionýra opět zabýval. A v 

říjnu téhož roku odeslal ministrovi školství dopis, ve kterém ho žádá o nápravu a vyzývá ho k zásadnímu přeformulování 

dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak 

důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Špatný dotační systém pokračuje 

V listopadu 2020 ministerstvo školství vypsalo další značně problematické grantové výzvy pro rok 2021. V první výzvě bylo, 

stejně jako již mnoho let předtím, několika protežovaným „NNO uznaným pro práci s mládeží“ rozděleno 150 milionů korun. 

Mezi ně samozřejmě patřil právě Pionýr. Další dvě výzvy již byly finančně marginální. Druhá výzva měla dotaci 19 milionů 

korun a třetí výzva 22 milionů korun. O tyto peníze však soutěžilo na dvě stě subjektů. 

Dědictví Pionýra 

Ti, kteří se za komunistického zřízení věnovali ideologickému vymývání dětských mozků neboli „přípravě mladých soudruhů“, 

po sametové revoluci rozhodli, že se Pionýr svou „prací s dětmi“ nijak nezdiskreditoval. Tedy že může pod stejným jménem – 

jen s pozměněnými stanovami – pokračovat i ve svobodné společnosti. Změnou názvu by totiž pohlaváři Pionýra riskovali 

ztrátu členské základny. Ta i díky tomu, že chodit do Pionýra bylo „povinné“ (Pionýrská organizace 1. pomocník školy), neměla 

mezi ostatními zájmovými sdruženími, zvlášť začátkem devadesátých let, žádnou konkurenci. 

Silné zázemí, které Pionýr zdědil ze socialistického Československa, v následujících letech významně pokřivilo metodiku 

hodnocení projektů pro práci s dětmi. Ať už se na Ministerstvu školství představil sebelepší projekt, předkládající organizace 

mohla jen těžko deklarovat alespoň srovnatelné zázemí (klubovny, tábořiště) nebo členskou základnu, jakou se pyšnili 

pohrobci komunistického Pionýra. A tak nepřekvapí, že organizace, která až do listopadu 1989 nechávala děti před plnými 

tělocvičnami slibovat oddanost Komunistické straně Československa, v minulých letech dál sílila. 

foto Daniel Merta 

Pionýři lobovali u Pirátů 

Snaha Kverulanta o nová a transparentní pravidla pro rozdělování peněz pro práci s dětmi, respektive zvýšený zájem o 

financování Pionýra, se pochopitelně nelíbí předsedovi organizace Martinu Bělohlávkovi. Proto se koncem srpna 2020 sešel se 

členem Pirátů Michalem Mackem. Pirát Macek o schůzce v Cafe Chloese napsal: „Řešili jsme (…) situaci kolem nařčení ze strany 

organizace Kverulant (údajné netransparentní rozdělování dotací na MŠMT) a možnost případného zprostředkování 

kontaktu na některého nebo některou z našich poslanců/poslankyň.“ Kverulant sice žasne nad dobou, ve které 

postkomunističtí pionýři hledají zastání u pirátů, ale velmi oceňuje pirátskou otevřenost, se kterou byl zveřejněn záznam z této 

schůzky. Kverulant si také klade otázku, zda předseda nežádal o zajištění „klidu na práci“ i ostatní politické strany, především 

soudruhy z KSČM. 
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Kverulant považuje snahu angažovat politika do zakrytí problematického financování postkomunistického Pionýra za dobrou 

ilustraci bolševického způsobu uvažování. 

Rok 2022: nová vláda, dva nový ministři, stará politika 

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Petr Gazdík. Kverulant mu ve věci 

problematických dotací pro pionýry napsal dopis. Současně ho vyzval, aby nečekal na závěr soudu a poskytnul mu informace 

o složení hodnoticích komisí na udělování dotací pro mládeže. Už jen proto, že státu by to ušetřilo náklady spojené s 

projednáním věci u soudu. 

Kverulant chtěl věřit, že Gazdík, jako člen vlády, která se zaklínala transparentností, nastaví nová pravidla, i když skutečnost, že 

si Gazdík vybral za svého politického náměstka svého předchůdce Plagu, vzbuzovala obavy, že nový strojvůdce zapadne se 

svým vláčkem do starých, vyjetých kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati. 

Ve skutečnosti to však bylo mnohem horší. V červnu 2022 vyšlo najevo, že Gazdík si šifrovaným telefonem telefonoval s 

Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky. A kdyby jen to, Gazdík 

se spolupracovníkem gangstera Radovana Krejčíře Michalem Redlem jezdil i na společné dovolené. To ho nakonec stálo post 

ministra školství. Na Gazdíkovo místo nastoupil Vladimír Balaš. I jemu Kverulant napsal dopis a žádal ho, aby nastavil 

transparentní systém pro přidělování dotací a poskytl informace o složení hodnoticích komisí na udělování dotací pro mládež. 

Vážený pane ministře, 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s dlouhotrvající a dlouhodobě neřešenou netransparentností při přidělování finanční 

podpory pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ze strany MŠMT, na kterou organizace Kverulant.org 

již více jak dva roky upozorňuje. 

Systém, tak jak je nyní nastaven, udržuje dlouholeté status quo v poskytování dotací pro organizace pracující s mládeží a 

výrazně dotačně preferuje pouze některé vybrané organizace, ačkoliv u některých z nich je celospolečenský dopad v kontextu 

jejich aktivit i v kontextu strategie MŠMT více než diskutabilní. Nezakrýváme, že za příklad takové organizace považujeme 

Pionýra. 

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží z roku 2018 nám v tom dává za pravdu, když konstatuje hned v 1. 

bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné 

cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování 

strategických cílů státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že „Výběr 

projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla“. Konečně, v bodě 3. 

NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola podpořených projektů nefungovala.“ 

I podle našich vlastních zjištění je celý systém Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 

organizace (NNO), tak jak je nyní nastaven, vysoce netransparentní, nesystémový, nereflektující moderní trendy práce s 

mladými lidmi a zejména neumožňující rovné podmínky všem subjektům, které pracují v České republice s dětmi či mladými 

lidmi. 

Zarážejícím faktem je také skutečnost, že MŠMT nám odmítlo poskytnout informace, kdo o dotacích v rámci MŠMT v 

konečném důsledku rozhoduje a kdo projekty v rámci celého dotačního titulu posuzuje, ačkoliv se jedná o prostředky 

daňových poplatníků. Členové komisí ani hodnotitelé projektů nejsou známi a nikde nejsou oficiálně zveřejněna jejich jména. 

Neposkytnutím těchto informací vnáší MŠMT do celého dotačního titulu podezření na možnou podjatost či manipulaci při 

rozhodování o udělení státních dotací. Máme-li toto podezření s troškou nadsázky artikulovat, pak o dotacích pro pionýry 

rozhodují pionýři. 

V listopadu 2020 jsme ve věci neposkytnutí těchto informací podali na MŠMT žalobu. Pokud byste se rozhodl nečekat na 

závěr soudu a poskytnout nám informace o složení hodnoticích komisí již nyní, jistě by to přispělo k důvěře ve Vaše působení 

na MŠMT a státu by to ušetřilo náklady spojené s projednáváním věci u soudu. Tato věc nám však neleží na srdci tolik jako 

systémové řešení podpory práce s dětmi a mládeží. 

Vážený pane ministře, žádáme Vás o nápravu a vyzýváme Vás k zásadnímu přeformulování dotačních pravidel tak, aby 

zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak důležitý segment, jako jsou 

mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Věříme, že s Vaším příchodem se k celé záležitosti postaví MŠMT s maximální transparentností a rozptýlí veškeré současné 

pochyby o manipulaci s dotačními tituly pro mládežnické organizace. 

S pozdravem 
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Ing. Vojtěch Razima, 

ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s. 

Ministr školství Vladimír Balaš v červenci 2022 zaslal Kverulantovi odpověď. Ministr píše, že složení komise, která organizacím 

přiděluje dotace neposkytne. Kverulanta tento postoj utvrzuje v přesvědčení, že členem komise, která přidělovala dotace i 

organizaci Pionýr byl vrcholný představitel této organizace. O tom, že se ministr pustí do nastavení transparentních pravidel 

dotací pro mládež není v dopise ani čárka. 

Na podzim 2022 vypsalo ministerstvo školství další kolo dotací pro práci s dětmi a mládeží pro rok 2023. Systém preferující 

Pionýra zůstal nezměněn. A jako každý rok i tentokrát jde o přidělování dotací předem vyjmenovaným subjektům, téměř bez 

ohledu na kvalitu jejich současné činnosti. A jako každý rok není známo, kteří lidé o rozdávání veřejných peněz rozhodují a to 

proto, že řada z nich je nejspíš konfliktu zájmů, protože jsou zároveň příjemci těchto dotací. Kverulant opět protestuje a 

odeslal ministrovi školství další dopis. 

Prosba o podporu 

Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa 

(mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu 

jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Petr Vaňous 

Už druhým rokem využívá Policie ČR auta se speciálním rámem. Toto beranidlo, jímž strážci zákona zatím osadili 478 vozů, má 

hned několik funkcí. Například odstranění překážky při cestě k zásahu. Na sociálních sítích se však objevily informace, že rámy 

používají policisté hlavně k takzvanému PIT manévru. Tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za 

jízdy svým rámem zasáhnou a otočí. 

Kliknutím zvětšíte 

Speciální rám slouží k tzv. pit manévru, tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za jízdy svým 

rámem zasáhnou a otočí | Foto: se svolením PČR 

Obecně prospěšná společnost Kverulant například uvedla, že PIT manévr někteří policisté údajně zneužívají i proti cyklistům 

či motorkářům. Podle společnosti se tak stalo například na začátku loňského roku, kdy byl tímto manévrem zraněn cyklista na 

Plzeňsku. Dále Kverulant popsal několik případů, kdy zájmem policistů nebyl automobil, ale právě cyklisté či motorkáři. „Jak 

jsme u úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a jak 

taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se tak stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje,“ uvedl Kverulant. 

S takovým tvrzením ale policisté nesouhlasí. Zástupci neziskovky podle nich mylně pochopili některé statistiky. „Rám na 

vozidlech slouží k několika činnostem. Sám o sobě neslouží primárně k PIT manévru, ale jedná se o jednu z forem 

donucovacího prostředku. Kromě odtlačení překážek je využit také například k zastavení, vytlačení či zastavení ujíždějících 

účastníků silničního provozu. V tomto případě se však nejedná o PIT manévr,“ reagoval mluvčí Policejního prezídia Ondřej 

Moravčík. 

Nedostatečné proškolení? 

Problém však je v tom, že samotný PIT manévr je v policejních statistikách schován do kolonky donucovacích prostředků za 

užití vozidla. To se však dle zjištění Deníku má v příštích měsících změnit a policisté budou mít na PIT manévry speciální 

kolonku. „PIT manévr se nicméně nepoužívá na motocykly ani cyklisty. V těchto případech šlo o násilné zastavení či dopravní 

nehodu,“ dodala vrchní komisařka policejního prezídia Hana Rubášová. Použití jakéhokoliv donucovacího prostředku pak 

podle ní musí být v souladu se zákonem o policii a musí být splněny podmínky oprávněnosti a přiměřenosti. 

Odpůrci speciálních rámů, kterými mají být do budoucna osazeno dalších pět stovek policejních vozů, také poukazují na to, že 

řidiči policejních aut s „beranidly“ nejsou řádně proškoleni. „Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez 

školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích,“ tvrdí Kverulant. I toto však Policie ČR rezolutně odmítá. „V současné době 

na každém policejním útvaru, který disponuje služebními vozidly s policejním rámem (převážně se jedná o Krajská ředitelství 

policie), jsou speciálně vyškolení policejní instruktoři, kteří průběžně zajišťují proškolování všech policistů používajících tato 

služební vozidla k výkonu služby,“ dodala Rubášová. 

Co je PIT manévr? 

Zkratka PIT pochází z angličtiny - „pursuit intervention technique“. Ve volném překladu jde o manévr „techniky k přerušení 

honičky“. Takzvaný PIT manévr je jednou z disciplín, které umožňují kovové rámy na přední části policejních vozů. Při tomto 

způsobu policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který otočí a tím zastaví zastaví. 

Autor: Petr Vaňous 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/policie-auto-specialni-ram-pit-manevr.html
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Petr Vaňous 

Už druhým rokem využívá Policie ČR auta se speciálním rámem. Toto beranidlo, jímž strážci zákona zatím osadili 478 vozů, má 

hned několik funkcí. Například odstranění překážky při cestě k zásahu. Na sociálních sítích se však objevily informace, že rámy 

používají policisté hlavně k takzvanému PIT manévru. Tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za 

jízdy svým rámem zasáhnou a otočí. 

Kliknutím zvětšíte 

Speciální rám slouží k tzv. pit manévru, tedy k násilnému zastavení vozidla, kdy ujíždějící automobil policisté za jízdy svým 

rámem zasáhnou a otočí | Foto: se svolením PČR 

Obecně prospěšná společnost Kverulant například uvedla, že PIT manévr někteří policisté údajně zneužívají i proti cyklistům 

či motorkářům. Podle společnosti se tak stalo například na začátku loňského roku, kdy byl tímto manévrem zraněn cyklista na 

Plzeňsku. Dále Kverulant popsal několik případů, kdy zájmem policistů nebyl automobil, ale právě cyklisté či motorkáři. „Jak 

jsme u úředních hlášení spočítali, při 35 PIT manévrech policisté zranili 12 lidí. Jestli policejní vůz s rámem někoho srazil, a jak 

taková nehoda dopadla, nevíme. Pokud se tak stalo, PČR to nezajímá, tato data neeviduje,“ uvedl Kverulant. 

S takovým tvrzením ale policisté nesouhlasí. Zástupci neziskovky podle nich mylně pochopili některé statistiky. „Rám na 

vozidlech slouží k několika činnostem. Sám o sobě neslouží primárně k PIT manévru, ale jedná se o jednu z forem 

donucovacího prostředku. Kromě odtlačení překážek je využit také například k zastavení, vytlačení či zastavení ujíždějících 

účastníků silničního provozu. V tomto případě se však nejedná o PIT manévr,“ reagoval mluvčí Policejního prezídia Ondřej 

Moravčík. 

Nedostatečné proškolení? 

Problém však je v tom, že samotný PIT manévr je v policejních statistikách schován do kolonky donucovacích prostředků za 

užití vozidla. To se však dle zjištění Deníku má v příštích měsících změnit a policisté budou mít na PIT manévry speciální 

kolonku. „PIT manévr se nicméně nepoužívá na motocykly ani cyklisty. V těchto případech šlo o násilné zastavení či dopravní 

nehodu,“ dodala vrchní komisařka policejního prezídia Hana Rubášová. Použití jakéhokoliv donucovacího prostředku pak 

podle ní musí být v souladu se zákonem o policii a musí být splněny podmínky oprávněnosti a přiměřenosti. 

Odpůrci speciálních rámů, kterými mají být do budoucna osazeno dalších pět stovek policejních vozů, také poukazují na to, že 

řidiči policejních aut s „beranidly“ nejsou řádně proškoleni. „Riskantní zastavování PIT manévrem provádějí i policisté bez 

školení nebo ve vysokých rychlostech na dálnicích,“ tvrdí Kverulant. I toto však Policie ČR rezolutně odmítá. „V současné době 

na každém policejním útvaru, který disponuje služebními vozidly s policejním rámem (převážně se jedná o Krajská ředitelství 

policie), jsou speciálně vyškolení policejní instruktoři, kteří průběžně zajišťují proškolování všech policistů používajících tato 

služební vozidla k výkonu služby,“ dodala Rubášová. 

Co je PIT manévr? 

Zkratka PIT pochází z angličtiny - „pursuit intervention technique“. Ve volném překladu jde o manévr „techniky k přerušení 

honičky“. Takzvaný PIT manévr je jednou z disciplín, které umožňují kovové rámy na přední části policejních vozů. Při tomto 

způsobu policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který otočí a tím zastaví zastaví. 

Autor: Petr Vaňous 

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/policie-auto-specialni-ram-pit-manevr.html
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Blíží se konec roku. Budou Vánoce a Štědrý večer spojený s tradicí obdarování. Prosíme Vás, nezapomeňte letos ani na nás a 

podarujte nás alespoň malým darem. Když mocní nehrají s veřejností fér, Kverulant ji brání, ale bez vaší podpory není naše 

činnost možná. Podívejte se na krátké video o tom, na co potřebujeme peníze: 

S poděkováním 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/jezisku-prosim-nezapomen-na-nas-2/
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Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, kolik stojí výplaty důchodů a sociálních dávek 

Depositphoto 

14.12. 2022 

Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, kolik stojí výplaty důchodů a sociálních dávek 

Kverulant.org se zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) kolik nás ročně stojí výplata důchodů a sociálních dávek 

složenkami. MPSV mu odpovědělo, že to neví. Přitom podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu zaplatí stát jen za posílání 

složenek půl miliardy ročně. Kverulant je nepříjemně překvapen, že vláda, která se zaklíná digitalizací státní správy s cílem 

ušetřit veřejné peníze ani netuší jaké jsou skutečné náklady natož aby se tyto náklady pokusila snižovat. Kverulant se se svými 

zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a informoval všechny poslance a senátory. Pomozte Kverulantovi hlídat věrolomné 

politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem. 

Depositphoto 

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná a 

proto se Kverulant zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí jak v této věci pokročilo. 

Koncem listopadu Kverulant požádal MPSV o sdělení informací týkajících se nákladů na provedení plateb důchodů za roky 

2018, 2019, 2020, 2021 a za první tři čtvrtletí roku 2022. Kverulanta zajímalo, kolik bylo příjemců důchodů za jednotlivé roky. 

Dále, kolika z nich byla výplata této dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto 

plateb. MPSV mu dopisem z 5. prosince sdělilo, že téměř nic z toho neví. MPSV má prý pouze informaci o počtech důchodců 

a doporučilo Kverulantovi se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. Ti prý snad vědět budou. 

Se znalostí nákladů na výplatu rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení a přídavků na děti je na tom MPSV velmi 

podobně. Ministerstvo zná jen počty dávek vyplacených převodem na účet a počty dávek vyplacených složenkou. Náklady na 

provedení těchto plateb nezná „neboť tyto informace MPSV nesleduje“. V tomto případě MPSV doporučilo Kverulantovi, aby 

se obrátil na Úřad práce ČR. Ti prý snad vědět budou. 

Kverulant z počtu sociálních dávek vyplacených převodem na účet a z počtu dávek vyplacených složenkou vypočítal náklady 

na vyplacení poštovní poukázkou. Kverulant pro výpočet použil aktuální cenu za zaslání peněz nejlevnější „poštovní 

poukázkou typu B – datově“. Béčko se platí převodem z účtu u banky a částku adresátovi pak vyplatí v hotovosti na kterékoliv 

pobočce České pošty s tím, že se údaje podají datovou formou. Podání takové složenky stojí 50 korun u plateb nad 5000 

korun a 40 korun u plateb pod 5000 korun. U rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení použil Kverulant k výpočtu 

částku 50 korun a cenu 40 pro vyplácení přídavku na dítě. Kverulant vypočetl, že stát vydává jen za platby sociálních dávek 

složenkami v posledních pěti letech v průměru 86 milionů korun ročně. 

V České republice je v současnosti vypláceno každý měsíc 2,838 milionů důchodů. Je to prakticky stejný počet jako před 

koronavirovou epidemií v na konci roku 2018, kdy jich bylo 2,896 milionů. Pokud budeme optimisticky předpokládat, že 

https://www.kverulant.org/article/digitalizace-statu-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-nevi-kolik-stoji-vyplaty-duvodu-a-socialnich-davek/
https://www.kverulant.org/article/digitalizace-statu-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-nevi-kolik-stoji-vyplaty-duvodu-a-socialnich-davek/
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procento důchodců, kteří si nechávají posílat peníze složenkou je stejně nízké (22% až 28%) jako u sociálních dávek, tak 

můžeme spočítat, že při ceně jedné nejlevnější složenky 50 korun utratil stát v posledních pěti letech za tento archaický 

způsob převodu peněz v průměru 443 milionů ročně. Kverulant se domnívá, že procento výplaty důchodů poštovní 

poukázkou bude ve skutečnosti vyšší než zmíněný 22 až 28 procent, ale na druhou stranu u důchodů přiznaných po roce 2010 

hradí náklady převodu důchodce. 

Když sečteme peníze utracené za výplaty sociálních dávek a důchodů složenkami, dojdeme k průměrné částce 530 milionů 

korun ročně. Tedy více než půl miliardy. Půl miliardy ročně, které by se patrně daly ušetřit. To by ovšem sociální rezort musel 

řídit patrně někdo jiný než Marián Jurečka, soukromý zemědělec z rodinného statku v Rokytnici na Přerovsku, jehož hlavní 

starostí je být ve vládě na jakémkoliv postu a s kýmkoli to půjde. 

Marián Jurečka | FB Marián Jurečka 

Připomeňme ještě, že šéf lidovců Marian Jurečka je nejen ministr práce a sociálních věcí, ale od listopadu 2022 pověřený 

ministr životního prostředí ČR, když lidovci trvali na tom, že řízení ministerstva životního prostředí se musí ujmout policií 

vyšetřovaný Petr Hladík. Od ledna 2014 do prosince 2017 byl Jurečka ministrem zemědělství v Sobotkově vládě. 

Marian Jurečka si opět upevnil pozici nejhoršího ministra Fialovy vlády. Naplňuje počáteční obavy, že nemá na to řídit resort, o 

němž toho mnoho neví. Uprostřed inflace a ekonomické krize bezmocně krčí rameny a jeho dosavadní maximum možného je 

jednorázový příspěvek na děti, jako by snad inflace byla jednorázový problém. 

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl 

státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP. V prvním čtvrtletí 2022 se státní dluh dále zvýšil na 2,59 bilionu Kč. Tam 

se vládní plýtvání ani zdaleka nezastavilo. 

Státní dluh, zdroj Wikipedie 

Schodek státního rozpočtu ke konci října 2022 vzrostl na rekordních 286,7 miliardy korun ze zářijových 270,9 miliardy korun. 

Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. Kverulant má intenzivní pocit, že člověk, který netuší, jaké jsou hlavní náklady jeho 

rezortu, nám v tom mnoho nepomůže a nebylo by od věci ho vyměnit. 

Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a o ignorantském přístupu MPSV pod vedením Mariána 

Jurečky informoval všechny poslance a senátory. Pomozte Kverulantovi hlídat věrolomné politiky jakkoliv malým za to však 

pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Advokátní kancelář Rowan legal vešla do povědomí širší veřejnosti v souvislosti s kauzou bývalého ministra dopravy Vladimíra 

Kremlíka. Ten v minulosti obvinil Martina Janouška, jednoho ze spolumajitelů, z úplatkářství. 

Psal se rok 2019 a média se začala zajímat o zakázky pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL. Ta podle webu zdopravy.cz 

získala na Ministerstvu dopravy první zakázku bez soutěže v době, kdy resort vedl Kremlík. A proč to byl problém? Protože 

Kremlík v advokátní kanceláři v minulosti působil. Šlo o smlouvu se stáním podnikem Cendis. Nebyla to však jediná smlouva. 

Než se rok s rokem sešel, tak Kremlík na svém ministerském postu skončil. Hovoříme o lednu 2020. Ani ne měsíc poté média 

řeší novou kauzu, ve které jsou stejní účastníci - Kremlík a ROWAN LEGAL. Tentokrát se však nejedná o nic menšího, než o 

obvinění z úplatku. 

Kremlík tehdy obvinil Martina Janouška, jednoho ze spolumajitelů, z toho, že mu nabídl úplatek ve výši jednoho a půl milionu. 

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 byl Janoušek Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) obviněn z podplácení, 

odešel jak z vedení advokátní kanceláře, tak z pozice společníka. 

O rok později byla celá věc ukončena. Již v lednu 2021, vrátil soud případ policistům a o pár měsíců později, jak informoval 

Ekonomický deník , byl Janoušek zbaven obvinění. 

Advokátní kanceláři, zdá se, kauza neuškodila. Veřejný sektor jejich služeb využívá stále. A mnohde čím dál tím víc. 

Výsadního postavení této AK si všiml také kverulant.org. Ten se v roce 2020 zaměřil na právní zakázky v rámci pražského 

dopravního podniku (DPP). Upozornil na to, že se mění původně domluvená částka, která lze vyplatiti. 

Hudeček, Krnáčová, Hřib 

„Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s 

advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. Celkem bylo v těchto zdokumentovaných případech zatím namísto 4,5 milionu korun (5,4 

včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. Jenže Dopravní podnik uzavřel s advokáty ROWAN 

LEGAL smlouvy za celkem 40,2 milionu korun. Pokud by na všechny tyto smlouvy byl uplatněn stejný kriminální model, tak by 

z dopravního podniku bylo vyvedeno závratných 155 milionů korun,” stojí na facebookovém profilu Kverulanta. 

Podobně to vypadalo na pražském magistrátu. Tam měl ROWAN LEGAL uzavřeno 67 smluv v hodnotě nejméně za 54 milionů 

korun. V této době řídila magistrát Adriana Krnáčová z ANO. 

Jak to vypadalo za Bohuslava Svobody nebo Tomáše Hudečka ve veřejných registrech, to nezjistíme, protože všechny státní a 

veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast 

stát nebo územní samosprávný celek a další instituce mají povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 

tisíc korun bez DPH v registru smluv až ode dne 1. 7. 2016. 

Pokud ale do registru smluv zadáme období, kdy Praze šéfovala Krnáčová, najdeme zde celkem 112 položek, kdy na jedné 

straně vystupuje AK ROWAN LEGAL a na druhé buď hlavní město Praha, nebo DPP, Technologie Hlavního města Prahy a 

Výstaviště Praha. U většiny smluv není uvedena cena. 

Za vlády primátora Zdeňka Hřiba se počet pražských společností, které s ROWAN LEGAL uzavřely smlouvu, ještě rozrostl. 

Přibyla Úpravna vody Želivka, a.s. respektive od roku 2021 Voda Želivka, a.s. Ta byla založena roku 2002 a Praha zde má 

majoritní podíl 90,035 procenta. Přibyl také Operátor ICT, Technická správa komunikací, Trade centre Praha nebo Pražská 

vodohospodářská společnost, a.s. 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdyz-se-dari-tak-se-dari-Advokati-z-ROWAN-LEGAL-meli-pod-Hribem-zne-723371
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdyz-se-dari-tak-se-dari-Advokati-z-ROWAN-LEGAL-meli-pod-Hribem-zne-723371
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Je fakt, že v období vlády Zdeňka Hřiba se musely smlouvy zveřejňovat po celou dobu oproti vládě Adriany Krnáčové, i tak se 

ale počet položek rozrostl na 332. A bohužel ani pod pirátskou patronací se hodnota smluv příliš nezveřejňovala. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného . Předplatitelům nezobrazujeme reklamy. 

Foto: 

Hans Štembera 

Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu 
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Kandidát lidovců na ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) by měl být jmenován nejpozději v prvním lednovém 

týdnu, řekl šéf lidovců a vicepremiér Marian Jurečka. Uvedl, že policie a státní zástupce ani po více než sedmi týdnech od 

propuknutí kauzy kolem privatizace bytů v Brně nerozšířili obvinění. Proto nevidí ke změně nominace důvod. 

Přitom většina lidí nechce za ministra životního prostředí kandidáta KDU-ČSL Petra Hladíka. Ukázal to průzkum společnosti 

Median pro Český rozhlas uskutečněný počátkem listopadu. S případným nástupem Hladíka do ministerské funkce nesouhlasí 

téměř dvě třetiny respondentů. Jeho jmenování zbrzdil zhruba v půlce října zásah policie na brněnském magistrátu, kde Hladík 

působil jako náměstek primátorky. V kauze kupčení s byty již bylo obviněno několik politiků z různých stran. Ale všichni nejsou 

stejní a všichni politici nekradou. A platí-li tento předpoklad, pak ani všechny politické strany nejsou stejné. A co si o tom 

myslíte vy? 

Která z těchto politických stran je zkorumpovaná nejméně? 

ANO 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/anketa-nejmene-zkorumpovana-politicka-strana-2-2-2/
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Senát přijal zákon, který již od 1. ledna zavede lidem povinné datové schránky 

foto ACWells | Pixabay 

15.12. 2022 

Senát přijal zákon, který již od 1. ledna zavede lidem povinné datové schránky 

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

středu to schválil senát. 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. Pokud si i vy myslíte, že komunikace státu s jeho občany nemá být jen 

automatickým řetězením dalších a dalších povinností na straně občana, můžete Kverulanta podpořit v jeho úsilí. Tento zápas 

Kverulant sice prohrál, ale další boje s rozpínavým státem ho teprve čekají. 

foto ACWells | Pixabay 

Automatické zavedení datových schránek (DS) pro občany od příštího roku bylo schváleno v roce 2021 jako součást zákona, 

který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona mají automaticky 

dostat dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 

1,667 milionu datových schránek, z toho asi 750 000 bylo zřízeno povinně a 910 000 dobrovolně. Tolik zákon a statistika. 

Realita z pohledu občana může být ale výrazně jiná. 

Listina základních práv v článku 26 sice říká, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“, v 

nastavených podmínkách pro svobodnou volbu práce klade ale stát nově poměrně složitou překážku: pro komunikaci 

vyžaduje datovou schránku. 

Datová schránka má tyto základní vlastnosti: 

Datová schránka je pro soukromé zprávy vyhražený prostor na cizím počítači. K uloženým zprávám lze přistupovat na dálku 

pomocí internetu. Komunikace přes datovou schránku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Zprávy přijaté do 

datové schránky jsou po určité době chápany jako přečtené, a tedy jako doručené se všemi právními důsledky, které z toho 

plynou (fikce doručení). Staré zprávy se z datové schránky po určité době automaticky mažou. 

Vynucené živnostenské listy 

Řada drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pro své podnikání nepotřebuje počítač, internet ani nemají podporu IT 

specialisty. Jejich „podnikání“ je vynucené podmínkami pro získání práce, a tedy prostředků pro život (např. pomocné práce v 

lese nebo na stavbě na živnostenský list). 

Taková osoba s datovou schránkou je tedy v nebezpečí, že došlou úřední poštu (výzvu finančního úřadu, exekutorský výměr, 

zprávu z katastru apod.) zaregistruje pozdě nebo vůbec, a bude pouze konfrontována s následky. 

Drahé technické vybavení 

https://www.kverulant.org/article/senat-vcera-prijal-zakon-ktery-jiz-od-1-ledna-zavede-lidem-povinne-datove-schranky/
https://www.kverulant.org/article/senat-vcera-prijal-zakon-ktery-jiz-od-1-ledna-zavede-lidem-povinne-datove-schranky/
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Pro práci s datovou schránkou potřebuje každý přinejmenším technické vybavení (počítač, chytrý telefon, modem, tiskárnu 

nebo jiné zařízení pro archivaci zpráv), programové vybavení (operační systém, internetový prohlížeč, programy pro práci s 

textem, další podpůrné programy), služby třetích stran (připojení k elektřině, internetu, údržbu programů a techniky) nebo si 

musí najmout správu datové schránky jako službu. 

Při instalaci programů je třeba potvrzovat často cizojazyčná licenční ujednání, souhlasit se zpracováním osobních dat a řada 

programů je, pro jiné než soukromé použití, zpoplatněna. Jejich podmínky se tak stávají nechtěnou součástí zákonných 

předpisů. 

Nejen, že jednorázové i pravidelné náklady na popsané nutné vybavení mohou být mimo finanční možnosti fyzické nebo 

právnické osoby. Člověk také třeba celé problematice vůbec nerozumí, nepotřebuje ji a mnohdy ani nechce tento obor 

pochopit. Chce pouze pracovat, zaplatit daně a být v klidu. 

Korespondence s ombudsmanem 

Autor tohoto textu se se svými námitkami proti povinným datovým schránkám pro živnostníky v únoru 2022 dopisem obrátil 

na veřejného ochránce práv. Ten mu prostřednictvím JUDr. Veroniky Gabrišové odpověděl, že pro přihlášení do datové 

schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu a dodal, že 

datové tarify jsou levné: 

Na to autor tohoto článku reagoval v červnu 2022 dalším dopisem ombudsmanovi, ve kterém uvádí: „Zákonodárci, a bohužel 

se zdá že i Vy, zapomínají, že mezi námi žijí lidé, kteří jako fyzická osoba na IČO ‚podnikají‘ (= pracují) i v seniorském věku 

nebo prostě nemají schopnosti se problematiku naučit, jejich činnosti jsou v oborech na hony vzdálených počítačům. 

Vrcholem IT techniky je pro ně tlačítkový telefon (samozřejmě bez datového tarifu). Osobně znám lidi, kteří musí pracovat na 

IČO, neumí ale ani vystavit doklad, s příjmem se vejdou do minim, doklad za ně jednou za měsíc vystaví hajný, peníze jim 

předá hotově, přiznání za ně udělá kamarád. Účet v bance nemají, do práce chodí pěšky a dát 2000,– za telefon, který nechtějí, 

a 200,– měsíčně za tarif je pro ně nemyslitelné.“ 

I tentokrát kancelář veřejného ochránce práv odpověděla, a to dopisem z 18. července 2022. Pod odpovědí byl tentokrát 

podepsán přímo ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. Jeho odpověď je s trochou nadsázky možné parafrázovat, že když si 

vrchnost usmyslí uložit lidem novou povinnost, tak se prostý lid musí přizpůsobit: 

Z odpovědi Stanislava Křečka se zdá, že úřad ombudsmana nebyl zřízen proto, aby se obyčejných lidí zastával před často 

poněkud neomaleným státem. Možná je to tím, že pan Křeček je zvyklý mít k dispozici státem placený aparát lidí, kteří se za 

něj o problematiku IT postarají a předloží nějaké řešení k běžnému používání. Tomu odpovídá i jeho další argumentace, že 

všechno je a bude jednoduché, bez starostí, lidé vlastně ušetří a všem to pomůže: „U datových schránek existují možnosti, jak 

potíže při jejich používání zmírnit. Lze např. nastavit zasílání upozornění na příchozí poštu e-mailem nebo SMS, takže není 

nutné se do schránky každé dva týdny přihlašovat a kontrolovat, zda tam není nová zpráva.“ Tento způsob lakování na růžovo 

je ale velmi zrádný. Změna možná pomůže státní správě, lidi s ní komunikující ale dále rozdělí. 

Ďábel se skrývá v detailu 

Jak už bylo řečeno, Kverulant nechce být brzdou digitalizace státní správy. Pozitiva datových stránek jsou zřejmá, ale je tu pár 

stinných detailů, které se už moc nezmiňují. Pojďme se na ně podívat očima jednatele právnické osoby, který má již letité 

zkušenosti s datovou schránkou: 

„U právnické osoby je celkem zřejmé, že komunikace datovou schránkou se týká zejména činností a majetku právnické osoby. 

Co ale u OSVČ? Dosud nikdo nespecifikoval, v čem se bude státní správa na občana obracet prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se pan ombudsman ohání tím, že pokud podnikáte, musíte se smířit s tím, že musíte naplnit platný legislativní rámec, 

pak mi není jasné, jak s podnikáním bude souviset soukromý majetek a soukromé aktivity fyzické osoby. Obávám se totiž, že 

po zřízení datové schránky bude stát komunikovat s danou osobou již a pouze výhradně tímto komunikačním kanálem, a to 

bez o hledu na to, čeho se to týká. Nicméně vlastnictví chaty v Krkonoších nebo poplatek za odpady skutečně s podnikáním 

nijak nesouvisejí. A co bude po tom, až OSVČ svou činnost ukončí? Bude si moci datovou schránku zrušit?“ 

„Významným problémem není jen archivace doručených dokumentů, ale také jejich platnost. Doručované dokumenty jsou 

označeny elektronickým podpisem, a pokud si je jen vytisknete – nemají žádnou právní platnost. Pokud si poctivě stáhnete a 

zálohujete dodaný soubor v elektronické podobě, má platnost pouze po dobu platnosti elektronického podpisu, kterým je 

opatřen. Neumím si představit, jak budu někde po 20 letech běhat s vytištěným neplatným papírem a souborem s neplatným 

elektronickým podpisem na USB a dožadovat se toho, aby byl uznán jako platný. Pokud si toto chci zajistit, musím ještě v 

době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datové schránky o konverzi – dojít na poštu nebo jiný Czech-point, 

kde mi dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou –, zaplatím však (pokud se nemýlím) 30 Kč za každou stranu 
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dokumentu. Uniká mi tedy přínos této komunikace – platím já, nikoli jako dříve úřad, na poštu musím stejně… Dokumenty 

doručené poštou jsou opatřeny podpisem a razítkem – jedná se tedy vždy o originál.“ 

„Odesílatel. Při doručení informace o doručení datové zprávy si můžete přečíst jen to, že do DS Vám právě byla doručena 

datová zpráva číslo…, aniž byste mohl vědět, kdo zprávu odeslal (na rozdíl od doručování standardní poštovní službou) – máte 

tedy jen dvě možnosti – buď zprávu rovnou otevřít, abyste zjistil, o co vůbec jde – tím Vám ale může uplynout například 

během dovolené, víkendu, svátků apod. … lhůta, kterou máte v dokumentu vymezenou pro váš úkon, nebo čekat, až např. na 

pracovní den a trápit se tím, co to asi může být.“ 

„Doby doručení. Ze zkušenosti vím, že do datové schránky může přijít doslova kdykoliv cokoliv. Není výjimkou, že do DS přijde 

něco v pátek ve 23.00, o víkendu nebo ve svátek. Úředníci navíc s oblibou zasílají (pokud to dělají ručně) datové zprávy těsně 

před svým odchodem ze zaměstnání, nejlépe před víkendem nebo jinými svátky. Tím se přesně dostáváte do situace popsané 

výše.“ 

„Odesílání. Řešil jsem, kdy musím odeslat odpověď úřadu prostřednictvím DS. Upřímně, jednalo se právě o případ, kdy byla 

stanovena lhůta 15 dní, zpráva byla doručena v pátek odpoledne a následující týden byly svátky. Reálně lhůta pro vypracování 

odpovědi byla jen 5 pracovních dní, ve kterých ještě bylo nutné dojít osobně na úřad se seznámit s podklady, kontaktovat 

advokáta, a že by bylo reálné například v tak krátkém časovém úseku sehnat posudek znalce, je prakticky nemyslitelné. Přitom 

na cokoliv, co podáte později, není brán v řízení zřetel. Při vyhledávání na internetu jsem se dozvěděl, že splněním lhůty se 

rozumí doručení do DS příjemce – tedy nikoliv odeslání z mé DS. Dokonce jsem v tomto ohledu narazil na jakýsi judikát 

nejvyššího soudu, podle nějž skutečně někdo zmeškal lhůtu, a to i navzdory skutečnosti, že své námitky v řízení odeslal včas. 

Nicméně do DS příjemce byly doručeny později. Troufám si podotknout, že jako odesilatel nemám žádnou možnost ovlivnit, 

zda je nějaký technický problém, odstávka systému a podobně na straně příjemce nebo „cestou“. A tak jsem se dozvěděl, že 

ani při opatrnosti, kdy posíláte odpověď například den před uplynutím lhůty, nemusí být vaše zpráva doručena do DS 

příjemce, a vám tak lhůta uplynula marně.“ 

„Takových a jiných problémů je na provoz DS navázáno víc než dost, a proto se domnívám, že povinné zavedení DS bude mít 

v budoucnu pro řadu lidí dalekosáhlé důsledky. Bohužel o řadě z těchto problémů se vůbec nehovoří a naše legislativa v 

těchto ohledech na tento způsob komunikace není připravena. Já bych určitě uvítal, aby pro doručování ze strany státu a 

úřadů byla vždy dodržována běžná pracovní doba – tedy pouze pracovní dny 7.00–16.00, aby lhůty byly počítány v 

pracovních, nikoliv kalendářních dnech a aby byla vyřešena právní platnost dokumentů bez toho, abych za konverzi byl nucen 

platit, chodit na poštu a podobně.“ 

Kverulant napsal zákonodárcům: Komunikace se státem má být pro všechny 

Digitalizace státní správy je zřejmě správná, možná přinese i plánovaná pozitiva. Digitální komunikace může být zvýhodněná 

třeba slevou na správním poplatku, nesmí být ale povinná. Nebo naopak, nutnost komunikovat s občanem papírově může být 

adresátovi za určitých podmínek zpoplatněna. Ale možnost papírové a osobní komunikace by měla být zachována. Taková 

komunikace je totiž stále nutnou podmínkou pro interakci státu s řadou jeho občanů. Proto se Kverulant v listopadu 2022 

obrátil na všechny zákonodárce a vyzval je, aby povinné zavedení datových schránek pro OSVČ ještě důkladně zvážili. 

Odpověděli dva. 

Poslanec Martin Kolovratník, který Kverulantovi napsal, že předmětná novela zákona je vlastně neškodná, protože se OSVČ 

vůbec netýká: „Ona „povinnost mít datovou schránku“, o které píšete, by totiž padla pouze na fyzické osoby, které používají 

bankovní nebo digitální identitu a přihlašují se takto do systému. Logicky se tedy jedná o osoby, které už počítač (či chytrý 

mobil) mají a digitální prostředí běžně využívají. Pokud někdo bankovní identitu nemá a nepoužívá (vámi zmiňovaný případ 

pracovníka v lese), tak by na něj žádná taková povinnost nepadla.“ Poslanec Kolovratník se samozřejmě zcela mýlil. 

Druhá reakce přišla ze senátu od senátora Tomáše Goláně i když šlo spíše jen o pavlačový výkřik než o předložení jakýkoliv 

argumentů: 

Automatické založení datovek 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o datovkách (novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi) dne 

2. listopadu 2022, prostřednictvím ministra vnitra a žádala o zrychlené přijetí tohoto zákona, aby datovky mohly být pro OSVČ 

povinné již od 1. ledna 2023. Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení dne 15. listopadu 2022 návrh na zrychlené přijetí 

zamítla. Materiál tak putoval k jednání do výboru, který ho hned druhý den schválil. 

V pátek 2. prosince 2022 prošla novela sněmovnou. Sněmovna při tom odmítla dva poslanecké návrhy, dle prvního se 

automatické zřizování nemělo úplně zrušit, ale mělo být posunuto o rok a půl na 1. 7. 2024. Druhým návrhem bylo, aby odklad 

dostaly kromě fyzických osob také nepodnikající právnické osoby, tedy spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a 
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podobně. Ve středu 15. prosince 2022 zákon schválil senát. Zákon sice ještě musí podepsat prezident, ale podle všeho je to už 

jen formalita 

Dílčí vítězství 

Přijetí novely zákona o datových schránkách má však i dílčí pozitivní dopad. Novela zrušila původní ustanovení, podle kterého 

by od 1. ledna 2023 dostali automaticky datovou schránku i lidé, když se například bankovní identitou nebo elektronickým 

občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. 

Mimochodem naprostá většina novinářů z přijetí předmětného zákona o datových schránkách vybrala do titulku a perexu 

právě jen tuto dílčí pozitivní informaci. Například ČTK otitulkovala svůj článek velmi zavádějící titulkem: „Senát schválil zrušení 

automatického zakládání datových schránek“ A ani v perexu, tedy v první výrazném odstavci za titulkem, nebylo ani zmínky o 

tom, že schránku podle zákona automaticky dostanou od příštího roku dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 

200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. 

Anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy 

Kverulant není zdaleka sám kdo kritizuje problematickou digitalizaci státní správy. Dne 24. listopadu 2022 proběhlo v Divadle 

pod Palmovkou slavnostní vyhlášení ankety Křišťálová Lupa 2022. Část vítězů vybrala odborná porota a část široká veřejnost 

složená z více než sto dvaceti tisíců hlasujících. Hlavní anticenu poroty si odnesl Ivan Bartoš za: „ Nedostatečný vývoj 

eGovernmentu v ČR – pomalý pokrok, zato schválené povinné zřizování datových schránek – stát stále dělá služby spíš pro 

úředníky než pro občany.“ 

Ivan Bartoš přebírá anticenu 24 listopadu 2022 | ČTK 

Anticenu si došel převzít, jak sám tvrdí „s hlavou vztyčenou“ předseda Pirátů Ivan Bartoš a napsal o tom na svůj FB, kde jeho 

vyjádření přebrali Parlamentní listy. Prý to udělal proto, že digitalizace v Česku je sice na špatné úrovni, ale on za to nemůže: 

„Nemáme dostatečně vybudovaná datová úložiště, chybí nám důležité zákony, nakupovat techniku pro stát je byrokraticky 

náročné… V současnosti platí stát velké peníze za údržbu zastaralého programového vybavení, které mu mnohdy ani nepatří. 

A konečně: platy. Stát se musí spoléhat na srdcaře, kteří pracují za řádově menší peníze, než by dostali v soukromých firmách. 

Je jich tedy málo a často jim za jejich práci nikdo ani nepoděkuje.“ 

Ale všechno se už brzo změní k lepšímu, pokračuje Bartoš:,,Teď jsme ve vládě a díky tomu máme možnost pracovat na jejich 

zlepšení. Minulý týden jsme ve Sněmovně prosadili vznik Digitální a informační agentury (DIA), která bude mít státní 

digitalizaci jako svůj hlavní úkol. Utvoří ji špičkoví odborníci. Nejen ajťáci, designéři, systémoví architekti, ale i zakázkáři a další. 

Úřady budou moci tyto experty sdílet, aby si každý nemusel za velké peníze budovat tým, který využije jednou dvakrát ročně. 

Díky tomu se nám postupem času podaří vybudovat centralizovaná uložiště, a budeme moci i nakupovat vhodnou techniku za 

reálnou, a ne nafouknutou cenu“ 

Šetření na nepravém místě 

Deklarovaným důvodem pro zavedení povinných datových schránek byly prý rozsáhlé úspory za poštovné. Kverulant dosti 

pochybuje, že stát vůbec tuší kolik a zda vůbec na zavedení datovek ušetří. Když se Kverulant na konci roku 2022 zeptal 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) kolik nás ročně stojí výplata důchodů a sociálních dávek složenkami, tak mu MPSV 

odpovědělo, že to neví. Přitom podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu zaplatí stát jen za posílání složenek půl miliardy 

ročně. Kverulant byl nepříjemně překvapen, že vláda, která se zaklíná digitalizací státní správy s cílem ušetřit veřejné peníze ani 

netuší jaké jsou skutečné náklady natož aby se tyto náklady pokusila snižovat. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na 

Nejvyšší kontrolní úřad. 

Depositphoto 

Autor: Vojtěch Razima 
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476. Advokátní komoře porušování zákona o konfliktu zájmů Hanou 

Marvanovou nevadí 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 16. 12. 2022, 0:07 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/advokatni-komore-porusovani-zakona-o-konfliktu-zajmu-hanou-

marvanovou-nevadi/ 

Hana Kordová Marvanová se stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která proti rozkrádání magistrátu bojuje 

už dávno. Skutečnost je ale poněkud jiná. Kverulant odhalil tři případy, kdy radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve 

prospěch sponzora STANU a nenahlásila že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. Proto Kverulant podal oznámení o 

nezákonném chování Marvanové k České advokátní komoře. Komora mu nyní sdělila, že porušení zákona o střetu zájmů není 

něco, co by vůbec mohlo být v rozporu s etickým kodexem advokáta. Nicméně, to že Marvanová vyvázne zcela bez trestu 

ještě není jisté. Ve hře je ještě nedokončené přestupkové řízení které proti Marvanové vede ministerstvo spravedlnosti. 

Kverulant bude dál pečlivě sledovat projednávání této věci. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte 

mu v tom alespoň symbolickým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku 

zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní 

kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních 

služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. 

Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. 

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu JUDr. Hanu Marvanovou k 

zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podání trestního oznámení. Radní 

Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, 

ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde. 

Volební štáb STAN | Zleva: Stanislav Polčák, Jiří Drahoš, Petr Gazdík, Vít Rakušan, Hana Marvanová a Petr Hlubuček | 6. října 

2018 |foto Michal Sváček | Profimedia 

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo 

policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 

deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Jakmile k tomuto zatýkání došlo, Hana Marvanová se okamžitě veřejně 

stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. 

Skutečnost je ale jiná. 

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a 

Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, 

už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí ukládá zákon, neudělala. 

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz: „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 

100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis“. Oba 

zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech 

v Praze. 

Paní Marvanová k tomu uvedla: „Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu 

se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné“. A pokračovala: 

„Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě 

netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“ 

Hlasování ve prospěch sponzora 

https://www.kverulant.org/article/advokatni-komore-porusovani-zakona-o-konfliktu-zajmu-hanou-marvanovou-nevadi/
https://www.kverulant.org/article/advokatni-komore-porusovani-zakona-o-konfliktu-zajmu-hanou-marvanovou-nevadi/
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Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová-Marvanová pravidelně hlasovala ve 

prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8.února 2021 hlasovala proto, aby si firma Landia Management mohla započíst 

nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. 

To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry 

využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit 

koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, 

může stavět na větší ploše a do větší výšky. 

A dále na zastupitelstvu dne 9.9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landie mohla postavit 

přístupovou cestu k svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana 

Marvanová hlasovala pro. 

Aby toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát 

sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová opět hlasovala pro. 

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly 

sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli 

přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že dnes obviněný pan Hlubuček se pro společnost 

Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČR. Následně dokonce opakovaně hlasovala 

ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 

159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká: 

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku 

nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, 

oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní 

výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve 

vztahu k neomezenému okruhu adresátů. 

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praha. Ten v 

§ 51 odst. 4 uvádí: 

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování 

určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat 

výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který 

má danou záležitost projednávat. 

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat 

na další funkce tentokrát v dresu Občanské demokratické strany. 

Oznámení o přestupu a stížnost advokátní komoře 

Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v pražské politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a 

když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal na Magistrát hlavního města 

Prahy, oznámení o spáchání přestupu. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, 

spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného 

jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých 

zákonných povinnostech má mít přehled. A konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a 

komunálních voleb zaštiťovala heslem „Jde mi o spravedlnost“. 

Fotokoláž ATEO 

Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na advokátní komoru. V prosinci 2022 však Česká advokátní komora 

informovala Kverulanta, že porušení zákona o střetu zájmů a zákona o hlavním městě Praze není něco, co by vůbec mohlo být 

v rozporu s etickým kodexem advokáta a tak „nebylo vůči advokátce použito žádné opatření a stížnost kontrolní rada 

posoudila jako nedůvodnou.“ Inu vrána vráně oči nevyklove. 

O dalším postupu bude rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti 

Nicméně, to že Marvanová vyvázne zcela bez trestu ještě není jisté. Ve hře je ještě nedokončené přestupkové řízení proti 

Marvanové. Pražský magistrát dopisem ze 17.října 2022 konstatoval: „že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva 

územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o 

přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný 
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správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu“ a požádal o stanovení dalšího postupu odbor střetu 

zájmů a boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

Prosba o podporu 

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, 

podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. 

Jan Urban 

Veletoče Hany Marvanové 

Zastupitelstvo Prahy ve středu 15. prosince o hlas Marvanové neschválilo výběr nové rady ani primátora. Marvanová navzdory 

očekávání vzkázala, že hlasovací koalici Spolu a ANO nepodpoří. Prý proto, že nebude hlasovat společně s Radmilou Kleslovou 

(ANO), bývalou rozvědčicí StB. Přitom Marvanové v roce 2014 nedělalo problémy dělat první náměstkyni ministryni 

spravedlnosti Heleně Válkové (ANO). Připomeňme, že Válková, člena KSČ od roku 1973 do roku 1989, byla blízká 

spolupracovnice fanatického komunistického prokurátora Josefa Urválka, který se podílel na vraždách v případě politických 

procesů v 50. letech 20. století, kromě jiných také v případě Milady Horákové. V této souvislosti Helena Válková v roce 2020 

při snaze stát se další českou ombudsmankou tvrdila, že tehdy nevěděla, kdo je Josef Urválek. 

Autor: Vojtěch Razima 
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477. Rok Fialovy vlády aneb Vánoce v dětském domově 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/rok-fialovy-vlady-aneb-vanoce-v-detskem-domove/ 

Dnes je to přesně rok, co byla jmenována Fialova vláda. Pojďme se podívat na její činnost očima protikorupční organizace 

Kverulant.org. Je to smutný pohled. Smutný jako Vánoce v dětském domově. 

Ilustrační foto | PublicDomainPictures | Pixabay 

Pavel Blažek alias Don Pablo se stal ministrem spravedlnosti 

Celé to začalo velmi neslavně. Přes opakované protesty řady protikorupčních organizací se Pavel Blažek z ODS stal 17. 

prosince 2021 znovu ministrem spravedlnosti. Pavel Blažek naprosto selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human, lhal a 

podváděl. Byl také vyšetřován v kauze Stoka. 

Zkorumpovaný náměstek ministra spravedlnosti 

Už první Blažkovy kroky dokázaly, že protesty proti němu nebyly zbytečné. Blažek svým náměstkem jmenoval Radomíra 

Daňhela. Přestože Daňhel byl téměř celý svůj profesní život zaměstnancem státu, přišel si na velké peníze. Daňhel měl nebo 

má podíly v desítkách firem a vlastní 37 nemovitostí včetně hotelového rezortu na španělských Kanárských ostrovech. 

Kverulant je přesvědčen, že si na ně „vydělal“ především za svého předchozího působení ve zbrojním státním podniku Letecké 

opravny Malešice braním úplatků od preferovaných dodavatelů. O svá podezření se Kverulant podělil se španělskou 

zpravodajskou jednotkou bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů bude muset tamním orgánům 

prokázat, že si na hotelový rezort našetřil legálně. 

Kmotrovská protikorupční rada vlády 

S novou vládou vznikly i její nové orgány. Tak byla nově ustanovena Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Jejím 

místopředsedou se stal Pavel Blažek, známí pod přezdívkou Don Pablo a Martin Kuba, považovaný za člena jihočeské mafie. 

Jmenování obou kmotrů z ODS do protikorupční rady vlády nelze než považovat za výsměch široké veřejnosti. 

Konec přimíchávání biopaliv se nekonal 

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva 

životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Fialova 

vláda počátkem března avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na 

ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned 

za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává 

a bude bojovat dál. 

Konec ministra školství Gazdíka 

V červnu byl k rezignaci na post ministra školství, mládeže a tělovýchovy donucen Petr Gazdík. Přišlo se na jeho vazby na 

podnikatele Michala Redla, který byl v rámci tzv. Hlubučkovy kauzy při razii NCOZ obviněn z korupce a vzat do vazby. 

Rezignovat se Gazdík rozhodl i na funkci místopředsedy STAN. Ve funkci ministra školství jej již 29. června 2022 nahradil 

poslanec a právník Vladimír Balaš. Ale ani to nebyla velká výhra, protože i za jeho působení pokračovalo problematické 

financování Pionýra z veřejných prostředků. 

Žádná deagrofertizace se nekonala 

Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant v říjnu zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko 

a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

https://www.kverulant.org/article/rok-fialovy-vlady-aneb-vanoce-v-detskem-domove/
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rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. 

Pokračovalo problematické financování Pionýra z veřejných prostředků 

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si 

z veřejných prostředků načerpali téměř 700 milionů korun. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto 

prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. 

Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních 

pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. To se mu stále nedaří. Na podzim 2022, za působení ministra Balaše vypsalo 

ministerstvo školství další kolo dotací pro práci s dětmi a mládeží pro rok 2023. Systém preferující Pionýra zůstal nezměněn. A 

jako každý rok i tentokrát šlo o přidělování dotací předem vyjmenovaným subjektům, bez ohledu na kvalitu jejich současné 

činnosti. A jako každý rok není známo, kteří lidé o rozdávání veřejných peněz rozhodují a to proto, že řada z nich je nejspíš v 

konfliktu zájmů, protože jsou zároveň příjemci těchto dotací. 

Kšeft ministra vnitra Rakušana: Nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů pro hmotné rezervy 

Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí nevědělo, kolik stojí výplaty důchodů a sociálních dávek 

V prosinci se Kverulant zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) kolik nás ročně stojí výplata důchodů a sociálních 

dávek složenkami. Jurečkovo ministerstvo mu odpovědělo, že to neví. Přitom podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu 

zaplatí stát jen za posílání složenek půl miliardy ročně. Kverulant je nepříjemně překvapen, že vláda, která se zaklíná 

digitalizací státní správy s cílem ušetřit veřejné peníze ani netuší, jaké jsou skutečné náklady natož aby se tyto náklady 

pokusila snižovat. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a informoval všechny poslance a senátory. 

Marián Jurečka je soukromý zemědělec z rodinného statku v Rokytnici na Přerovsku, jehož hlavní starostí je být ve vládě na 

jakémkoliv postu a s kýmkoli to půjde. Připomeňme ještě, že šéf lidovců Marian Jurečka je nejen ministr práce a sociálních 

věcí, ale od listopadu 2022 pověřený ministr životního prostředí ČR, když lidovci trvali na tom, že řízení ministerstva životního 

prostředí se musí ujmout policií vyšetřovaný Petr Hladík. Od ledna 2014 do prosince 2017 byl Jurečka ministrem zemědělství v 

Sobotkově vládě. 

Prosba o podporu 

Všechny vlády je třeba kontrolovat a přesně to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom, jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je 

třeba kontrolovat neustále, proto Kverulant na Rakušana připravuje trestní oznámení. Prosíme, podílejte se na jeho přípravě 

symbolickým darem. 

Vyprošťovací automobil, foto EverLift 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

https://www.kverulant.org/article/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
https://www.kverulant.org/article/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
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Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

15. květen 2018 / Lima / Peru / Foto: Velvyslanectví ČR 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Prosba o podporu 

Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat pravidelně a přesně to Kverulant dělá už od roku 2009. 

Podpořte ho v tom, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

https://svobodny-svet.cz/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
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zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun . Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH . 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022 , že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

https://pravdive.eu/news/19330/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
https://pravdive.eu/news/19330/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
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zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků . 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem . 

Vojtěch Razima 

The post Kšeft ministra vnitra Rakušana: Nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů pro hmotné rezervy first appeared on . 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

https://oral.sk/nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
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V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Vojtěch Razima 

Prev B. Carter: WEF používa „ochranu verejného zdravia“ na zavedenie „znaku šelmy“ a nadvládu nad svetom Next Putin se 

setkal s Lukašenkem, chystá se něco velkého? 

Hľadať: 

Autor: proxy || proxy 
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Kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě téměř půl miliardy 

korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek 

církve. Jedním z hlavních hybatelů těchto tunelů byl bývalý výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga. A právě ten se po 

Kverulantovi nyní soudně domáhá omluvy, za to, že o něm nehezky píše.Kverulant se ani tentokrát omlouvat nebude, protože 

je opět přesvědčen, že chování nehodných prelátů popsal i tentokrát zcela podle pravdy. Jurigova žaloba je již šestou církevní 

žalobou na Kverulanta. Strategií církve je Kverulanta zastrašit žalobami a vyčerpat jej dlouhým a nákladným právním bojem. A 

tak Kverulant musel v této kauze vydat již stovky tisíc korun a další výdaje jej čekají. Pomozte Kverulantovi neprohrát jakkoliv 

malým příspěvkem. 

Antonin Juriga | foto Arcibiskupství pražské 

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci Arietinum majetek 

církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů 

korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek 

církve. V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. 

Kverulant odhalil, že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů 

korun. Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. I Duka nese zveřejnění Kverulantových 

zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. 

Kverulant se domnívá, že Jan Balík, Antonín Juriga a Linda Dolečková jsou hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v 

nadaci Arietinum přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou 

placeni z majetku nadace. 

Duka byl konečně odvolán 

V pátek 13. května 2022 Vatikán konečně odvolal z pozice pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této 

změně také významně přispěl svým odhalením v této kauze Jak kardinál Duka tuneloval církevní majetek. 

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského. Jeho první kroky byly dosti rozpačité, nejprve potvrdil všechny svoje podřízené, 

včetně Balíka, Jurigy a Dolečkové ve funkci, ani slůvkem se veřejně neohradil k evidentnímu porušení kánonického práva 

Dominikem Dukou a ani se nepokusil sjednat nápravu a vrátit vytunelovaný majetek původním majitelům. 

Naopak 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. 

Dominik Duka však nepřestal být jediným zakladatelem Nadace Arietinum. Zakladatel se sice na běžném provozu nadace 

nepodílí, zákon mu však přiznává oprávnění měnit zakládací listinu a tím i měnit základní poměry nadace. Jinými slovy Nadace 

Arietinum nepřestala být především Dukovou privátní nadací. 

Vyhazov Jurigy a Dolečkové 

Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant chce věřit, že k jejich 

odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech 

statutárních orgánů a dalších pozic, do kterých byli v rámci svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. Dolečková a 

Juriga byli dokonce přinuceni rezignovat i ze správní rady Nadace Arietinum. Další hybatel tunelování Jan Balík však na vysoké 

pozici generálního vikáře zůstal. 

Další předběžné opatření a další žaloba 

Kverulant napsal o působení Jurigy a o jeho následném vynuceném odchodu z Pražského arcibiskupství dva články. Šlo o 

článek ze září 2022 s názvem „Tunelář církevního majetku byl konečně vyhozen“ a o článek z října téhož roku s názvem „Další 

https://www.kverulant.org/article/dalsi-cirkevni-zaloba-na-kverulanta/
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podezřelé kšefty tuneláře církevního majetku Jurigy“. Jak už to tak u vysokých představitelů české katolické církve bývá, Juriga 

nesl kritiku velmi nelibě a požádal soud o zákaz publikace těchto článků. Ke Kverulantově nemilému překvapení soud pro 

Prahu 10 Jurigovi předběžným opatřením v říjnu 2022 vyhověl. Kverulant tak musel článek ze svých stránek odstranit, ale 

rozhodnutí považoval za neomalený cenzurní zásah do svobody veřejně kritizovat poměry ve společnosti a proti zákazu 

publikování podal odvolán í. 

To vše však Jurigovy nestačilo. Zřejmě se inspiroval postupem Pražského arcibiskupství v kauzách církevního sexuálního 

zneužívání. Místo omluvy a pokání se oznamovatelé stávají předmětem žalob a trestních oznámení. Cílem pak je kritiky církve 

zastrašit a vyčerpat je dlouhým a drahým bojem. A tak Juriga podal na Kverulanta žalobu, ve které po něm požaduje omluvu 

za to, že o něm nehezky píše. Kverulant se ani tentokrát omlouvat nebude, protože je opět přesvědčen, že chování nehodných 

prelátů popsal i tentokrát zcela podle pravdy. 

Prosba o podporu 

Církevní majetek nemá být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací 

na této kauze snaží dosáhnout. Jak už bylo řečeno, strategií církve je Kverulanta zastrašit žalobami a vyčerpat jej dlouhým a 

nákladným právním bojem. A tak Kverulant musel v této kauze a jen v roce 2022 utratit za právníky téměř 400 tisíc korun. 

Pomozte Kverulantovi neprohrát jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je 

třeba kontrolovat neustále, proto Kverulant na Rakušana připravuje trestní oznámení. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

https://outsidermedia.cz/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
https://outsidermedia.cz/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/
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Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel 

5 12 hlasy 

Autor: Vojtěch Razima 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je 

třeba kontrolovat neustále, proto Kverulant na Rakušana připravuje trestní oznámení. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun . Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH . 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022 , že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

https://pravdive.eu/news/19412/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
https://pravdive.eu/news/19412/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
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které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků . 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem . 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel 
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Pronajímání billboardů nikdy nebyl byznys pro hodné hochy. Hodně billboardů je postaveno na černo nebo jim již dávno 

vypršelo povolení a jsou nelegální. Dva z billboardářů se ovšem svými kriminálními praktikami vymykají poměrům běžným v 

české kotlině. Jsou jimi v Čechách naturalizovaný Slovák Anton Fischer, kterému soud uložil podmínku a zákaz podnikání a 

jeho syn Oliver, kteří vystupují pod značkou Eurobillboard. Eurobillboard se na svých stránkách chlubí „referencemi“ od 

velkých značek. Kverulant má vážné pochybnosti, že by se zavedené značky jako je Mercedes-Benz, Shell, Komerční banka 

nebo pojišťovna Kooperativa spojily s takovými hochštaplery, proto je nyní upozornil, že jejich logo je spojeno s kriminálním 

byznysem. Kverulantovým cílem je parazity z Eurobillboardu zastavit, a proto vyzývá k bojkotu jejich billboardů a propaguje jej 

ve vyhledávání na Google a Seznam částkou několik desítek tisíc korun. Pomozte Kverulantovi a pošlete mu libovolný dar 

prostřednictvím této darovací brány. Kverulant.org o váš dar obratem zvýší částku utracenou na propagaci tohoto bojkotu. 

Eurobillboard | foto Seznam 

Desítky obcí a úřadů v České republice marně bojují s nelegální reklamou skupiny Eurobillboard. Ta nabízí plochy na kovových 

konstrukcích podél silnic, často na obecních či státních pozemcích, a to bez svolení či placení nájmu. Reklama navíc mnohde 

zasahuje do ochranných pásem silnic, kde být nesmí. Majitelé využívají všemožné právní kličky, aby nelegální reklamu udrželi 

na očích co nejdéle. 

Falešné reference 

Eurobillboard se na svých stránkách chlubí „referencemi“ od velkých značek. Kverulant má vážné pochybnosti, že by se 

zavedené značky jako je Mercedes-Benz, Shell, Komerční banka nebo pojišťovna Kooperativa spojily s takovými hochštaplery 

jakými jsou otec a syn Fisherovi. Proto postižené firmy upozornil, že jejich logo je spojeno s kriminálním byznysem. Kverulant, 

věří, že postižené společnosti proti Eurobillboardu podniknou patřičné kroky. 

Násilí 

„Mrštil se mnou na zem, tam mě zakleknul, za zády mi páčil ruku a vyslýchal mě, kdo jsem a co jsem zač,“ líčí Adam Hromas, 

co na stejném místě, kruhovém objezdu u středočeské obce Čestlice, prožil před několika měsíci, když se pokusil odstranit 

zjevně nebezpečný billboard Eurobillboardu. 

„Už třetím rokem se každej den dívám tady na ty nelegální reklamní zařízení. A štve mě, že úřady si s tím nedokážou poradit, 

takže jsem jednoho dne prostě vzal zákon do vlastních rukou a ty plachty jsem strhnul,“ říká Adam Hromas a ukazuje místo, 

kde došlo k fyzickému střetu s Fischerovými. 

Tepláky a Mercedes 

Hromas nemá s reklamním byznysem nic společného, jeho matka ale působí jako starostka v pražské městské části Petrovice, 

která s nelegální reklamou také bojuje. Přesto nejspíš nečekal, co se stalo vzápětí. Okamžitě poté, co Hromas reklamu 

Eurobillboardu zničil, dorazil na místo Oliver Fischer. Jak jinak než v teplákách a v Mercedesu se zatmavenými skly a se 

značkou na přání. 

Oliver Fischer v průběhu incidentu s Adamem Hromasem | Foto Adam Hromas 

„Čekal tady na parkovišti u Hornbachu,“ ukazuje muž na nedaleké nákupní centrum. „Do chvilky přijel, vytáhl slznej plyn s tím, 

že mě zadržuje na místě a že počkáme na policajty,“ vypráví. Pak dorazil ještě Fischer starší a i ten Hromase napadl. 

Během několika minut dorazila policejní hlídka a všichni tři účastníci potyčky putovali na služebnu. Policie se postavila na 

stranu majitelů reklamy a Hromas čelí kvůli jejímu poškození vyšetřování. Že se oba Fischerové zjevně dopouštějí 

provozováním nelegálních a nebezpečných billboardů ve velkém trestného činu obecného ohrožení, si patrně nepovšimli. A 

https://www.kverulant.org/article/eurobillboard-parazituje-na-velkych-znackach/
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tak zákrok Antona Fischera policie vyhodnotila jen jako přestupek proti občanskému soužití. Popisuje ve své reportáži Jan 

Moláček z Deníku N. 

„Mám několik záznamů, kdy naši hasiči likvidovali jeho billboard, protože na konci léta za velkého větru ulétl a skončil na 

komunikaci, jindy skončil mimo komunikaci ve strouze, to byla klika. Je to otázka času, než se něco stane a někomu to vlétne 

do auta. Samozřejmě je to všechno v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, protože to nestojí 15 metrů od osy 

komunikace. Navíc to tam stojí načerno,“ říká starosta středočeských Čestlic Martin Diviš a pokračuje: „My jsme ten problém 

začali řešit někdy v roce 2020. Dostali jsme od místního občana podnět, že je na našem pozemku umístěné reklamní zařízení.“ 

Následuje líčení útrap, které by znělo velmi povědomě stovkám starostů a úředníků po celé republice a jež má v desítkách 

obcí společného původce, Eurobillboard. 

Společností s tímto slovem v názvu bylo a je několik. Některé se přejmenovaly, jiné už neexistují, v současnosti je aktivní 

společnost Eurobillboard Group. Všechny patřily nebo patří rodině jihočeského podnikatele původem ze Slovenska Antona 

Fischera. V devadesátých letech měl v Českých Budějovicích autosalon značky Hyundai, později se vrhl do dalších 

podnikatelských aktivit. 

Podmínka a soudní zákaz podnikání 

Anton Fischer má soudní zákaz podnikání. Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích z března 2022 navíc podrobně 

popisuje, jak se Oliver Fischer s pomocí nastrčených bílých koní vyhýbá placení daní a finančních pohledávek. 

Soudkyně Danuše Ehrenbergerová uložila Fischerovi na jaře 2022 tříletý podmíněný trest za to, že převedl v roce 2018 svoje 

společnosti Imperial Club a Secure Home na nezaměstnaného Jaroslava P s bydlištěm na obecním úřadě. Podle soudu to 

udělal proto, aby se vyhnul placení daní a stotisícovým pohledávkám za nezaplacené faktury. 

Za převod dvou zadlužených společnosti na své jméno dostal Jaroslav dvacet tisíc korun na ruku a tím pro něj celá záležitost 

skončila. Nepřevzal si ani účetnictví, ani pokladnu či přístup k bankovním účtům. 

Soud popsal i to, že Anton Fischer i po přepisu na bílého koně dál společnosti ovládal. Nechal si podepsat generální plnou 

moc pro zastupování před úřady i soudy. Veškerou poštu, která chodila na adresu ve Fischerově penzionu, vozila Fischerovi 

domů sekretářka. 

Obchodní „model“ 

V některých firmách nahradil Antona Fishera jeho syn Oliver Fischer. Obchodní „model“, na kterém skupina Eurobillboard 

vystavěla svůj byznys s reklamními plochami, dobře ilustruje právě čestlický případ. A v čem, kromě fyzického napadání, tento 

„model“ spočívá? 

Firma nekomunikuje s úřady a ignoruje výzvy k odstranění billboardů. Když „majitel“ billboardů nastřádá určitý počet pokut od 

úřadů, nic nezaplatí a skončí v likvidaci. Likvidovanou firmu pak nahradí firma jiná, nelegální billboard se přesune o několik 

metrů dál, je označen samolepkou nového vlastníka a úředníci musí s odstraňováním začít od začátku. 

České silnice lemují tři stovky nelegálních billboardů od Eurobillboardu. Reklamní plachty na lehkých kovových konstrukcích 

stojí obvykle bez povolení na obecních pozemcích, často jen desítky centimetrů od silnice a na místě je drží tenká kovová 

tyčka zatlučená do země. Nemají povolení úřadů, jejich majitel neplatí nikomu nájem. 

Nebezpečné konstrukce 

„Nelze ani vyloučit, že v případě střetu vyšší rychlostí může dojít k průniku konstrukce billboardu do interiéru vozidla. Což by 

mohlo mít vážné následky na zdraví řidiče či spolujezdců,“ říká o těchto billboardech šéf BESIP Tomáš Neřold. 

Billboardy blízko dálnic a silnic jsou přitom i díky Kverulantovi už od roku 2017 zakázané. U dálnic ve vzdálenosti do 250 

metrů, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky. 

Anton Fischer však tvrdí, že se samotnými billboardy nemá nic společného – pouze si pronajímá jejich plochu, kterou dále 

nabízí. „My neprovozujeme billboardy, my máme na těch stojanech pronajaté reklamní plochy. Jsme reklamní agentura, máme 

databázi různých dodavatelů reklamních ploch, které sdružujeme a přeprodáváme koncovým zákazníkům,“ říká Oliver Fischer, 

dnešní jednatel společnosti Eurobillboard Group. 

Bílí koně 

Odpovědnost tak Fischerovi přehazují na firmu vlastnící reklamní plochy. Ty však prostřednictvím bílých koní vlastní opět 

Fischerovi. 

Že instalaci billboardů přímo řídí Anton Fischer, potvrzují i někteří starostové, na jejichž pozemku firma podniká. Starostka 

Prahy-Petrovic byla náhodně svědkem toho, jak firemní zaměstnanci instalují na pozemku její obce nelegální billboard. 
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„Je to hlavní komunikace, v podstatě denně kolem jezdím autem. Viděla jsem, jak u silnice stojí dodávka, modrý mercedes. Na 

vleku měli obrovskou železnou konstrukci a jali se to tam instalovat,“ popisuje starostka Olga Hromasová. Shodou okolností 

matka Adama Hromase, jehož napadení Fisherovými popisujeme v úvodu. 

Starostka zavolala policii, ta ale nezasáhla 

„Oni jim řekli, že jsou najatí a mají to tam prostě instalovat. Zavolali přímo pana Fischera a ten řekl, že tam má nájemní 

smlouvu, ať to tam nainstalují, což se také stalo,“ říká Hromasová. 

Jak se ukázalo, žádná nájemní smlouva neexistovala. Po měsících zdlouhavého jednání s úřady se dostavil očekávaný výsledek 

– firma přemístila billboard na vedlejší pozemek, který spadá pod Prahu 11. 

„Volala jsem na úřad Prahy 11, co s tím udělali. Na stavebním odboru mi příslušná referentka řekla, že se to snaží řešit, ale že 

se jim s tou firmou nedaří komunikovat,“ říká starostka Hromasová. 

Milion měsíčně 

Společnost Eurobillboard nabízí na svých internetových stránkách 287 billboardů. Koncem listopadu 2022 bylo 184 billboardů 

pronajatých a 103 volných k pronajmutí. Jednoduchým výpočtem lze odhadnout, o jak velký byznys se jedná: 184 aktuálně 

pronajatých billboardů, každý je oboustranný, každá strana stojí cca 2500 korun měsíčně. Násobením dojdeme k částce 920 

000 korun měsíčně. 

Bojkot reklamy od Eurobillboardu 

Spolehlivým způsobem, jak zastavit zločince, je odříznout je od jejich příjmů. Proto Kverulant tímto vyzívá všechny inzerenty, 

aby nezadávali reklamu firmě Eurobillboard. Kverulant propaguje tento článek s výzvou k bojkotu ve vyhledávání na Google a 

Seznamu částkou 25 000 korun po dobu čtvrt roku. Prosíme vás, pomozte nám zastavit agresivní parazity libovolným darem. 

My o váš dar obratem zvýšíme částku utracenou na propagaci tohoto bojkotu. 

Autor: Vojtěch Razima 
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486. Férová podpora nejen pro Kverulanta 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 22. 12. 2022, 0:07 
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Odkaz: https://www.kverulant.org/article/ferova-podpora-nejen-pro-kverulanta-2/ 

Fair Trade znamená spravedlivý obchod. Cílem i základní myšlenkou je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Tedy 

nevykořisťovat pěstitele, ale respektovat výrobní náklady a cenu lidské práce, tvořit trvale udržitelný obchod a chránit životní 

prostředí v daném místě. Jeden z takových obchodů podporuje už léta i Kverulantovu práci. 

České Fair Trade Centrum je nejdéle fungujícím e-shopem zaměřeným výhradně na fair trade zboží. Nabízí nejširší sortiment 

zboží složený z 30 fairtradových značek, včetně své vlastní. A většina jimi prodávaných potravin zároveň pochází z 

certifikovaného ekologického zemědělství. Lidé z Fair Trade Centrum chtějí udělat trochu spravedlivějším nejen svět, ale i naši 

republiku. Proto ze svého zisku věnují z každého nákupu Kverulantovi nebo Dětskému krizovému centru 5 korun. A jejich káva 

Honduras SHG Superior je prostě skvělá. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/ferova-podpora-nejen-pro-kverulanta-2/
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487. Kšeft ministra vnitra Rakušana: Nákup pěti vyprošťovacích aut za 

100 milionů pro hmotné rezervy 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Fialova vláda korupce manipulace a lži 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je 

třeba kontrolovat neustále, proto Kverulant na Rakušana připravuje trestní oznámení. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

https://www.novarepublika.online/2022/12/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
https://www.novarepublika.online/2022/12/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
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Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Autor: Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org se zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kolik nás ročně stojí výplata důchodů a sociálních dávek 

složenkami. MPSV mu odpovědělo, že to neví. Přitom podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu zaplatí stát jen za posílání 

složenek půl miliardy ročně. Kverulant je nepříjemně překvapen, že vláda, která se zaklíná digitalizací státní správy s cílem 

ušetřit veřejné peníze, ani netuší, jaké jsou skutečné náklady, natož aby se tyto náklady pokusila snižovat. Kverulant se se 

svými zjištěními v prosinci 2022 obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a informoval všechny poslance a senátory. Pomozte 

Kverulantovi hlídat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem. 

Ilustrační foto | Depositphoto 

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky 

budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty 

spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních 

průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, 

na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika 

vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná, a 

proto se Kverulant zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí, jak v této věci pokročilo. 

Koncem listopadu Kverulant požádal MPSV o sdělení informací týkajících se nákladů na provedení plateb důchodů za roky 

2018, 2019, 2020, 2021 a za první tři čtvrtletí roku 2022. Kverulanta zajímalo, kolik bylo příjemců důchodů za jednotlivé roky. 

Dále, kolika z nich byla výplata této dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto 

plateb. MPSV mu dopisem z 5. prosince sdělilo, že téměř nic z toho neví. MPSV má prý pouze informaci o počtech důchodců 

a doporučilo Kverulantovi se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. Ti prý snad vědět budou. 

Se znalostí nákladů na výplatu rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení a přídavků na děti je na tom MPSV velmi 

podobně. Ministerstvo zná jen počty dávek vyplacených převodem na účet a počty dávek vyplacených složenkou. Náklady na 

provedení těchto plateb nezná, „neboť tyto informace MPSV nesleduje“. V tomto případě MPSV doporučilo Kverulantovi, aby 

se obrátil na Úřad práce ČR. Ti prý snad vědět budou. 

Kverulant z počtu sociálních dávek vyplacených převodem na účet a z počtu dávek vyplacených složenkou vypočítal náklady 

na vyplacení poštovní poukázkou. Pro výpočet použil aktuální cenu za zaslání peněz nejlevnější „poštovní poukázkou typu B – 

datově“. Béčko se platí převodem z účtu u banky a částku adresátovi pak vyplatí v hotovosti na kterékoliv pobočce České 

pošty s tím, že se údaje podají datovou formou. Podání takové složenky stojí 50 korun u plateb nad 5000 korun a 40 korun u 

plateb pod 5000 korun. U rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení použil Kverulant k výpočtu částku 50 korun a cenu 

40 pro vyplácení přídavku na dítě a vypočetl, že stát vydává jen za platby sociálních dávek složenkami v posledních pěti letech 

v průměru 86 milionů korun ročně. 

V České republice je v současnosti vypláceno každý měsíc 2,838 milionu důchodů. Je to prakticky stejný počet jako před 

koronavirovou epidemií na konci roku 2018, kdy jich bylo 2,896 milionu. Pokud budeme optimisticky předpokládat, že 

procento důchodců, kteří si nechávají posílat peníze složenkou, je stejně nízké (22 až 28 %) jako u sociálních dávek, tak 

můžeme spočítat, že při ceně jedné nejlevnější složenky 50 korun utratil stát v posledních pěti letech za tento archaický 

způsob převodu peněz v průměru 443 milionů ročně. Kverulant se domnívá, že procento výplaty důchodů poštovní 

poukázkou bude ve skutečnosti vyšší než zmíněných 22 až 28 procent, ale na druhou stranu u důchodů přiznaných po roce 

2010 hradí náklady převodu důchodce. 

https://www.kverulant.org/cases/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-nevi-kolik-stoji-vyplaty-duchodu-a-socialnich-davek/
https://www.kverulant.org/cases/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-nevi-kolik-stoji-vyplaty-duchodu-a-socialnich-davek/
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Když sečteme peníze utracené za výplaty sociálních dávek a důchodů složenkami, dojdeme k průměrné částce 530 milionů 

korun ročně. Tedy více než půl miliardy. Půl miliardy korun ročně, které by se patrně daly ušetřit. To by ovšem sociální rezort 

musel řídit patrně někdo jiný než Marian Jurečka, soukromý zemědělec z rodinného statku v Rokytnici na Přerovsku, jehož 

hlavní starostí je být ve vládě na jakémkoli postu a s kýmkoli to půjde. 

Marian Jurečka | FB Marian Jurečka 

Připomeňme ještě, že šéf lidovců Marian Jurečka je nejen ministr práce a sociálních věcí, ale od listopadu 2022 pověřený 

ministr životního prostředí ČR, když lidovci trvali na tom, že řízení ministerstva životního prostředí se musí ujmout policií 

vyšetřovaný Petr Hladík. Od ledna 2014 do prosince 2017 byl Jurečka ministrem zemědělství v Sobotkově vládě. 

Marian Jurečka si opět upevnil pozici nejhoršího ministra Fialovy vlády. Naplňuje počáteční obavy, že nemá na to řídit resort, o 

němž toho mnoho neví. Uprostřed inflace a ekonomické krize bezmocně krčí rameny a jeho dosavadní maximum možného je 

jednorázový příspěvek na děti, jako by snad inflace byla jednorázový problém. 

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl 

státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP. V prvním čtvrtletí roku 2022 se státní dluh dále zvýšil na 2,59 bilionu Kč. 

Tam se vládní plýtvání ani zdaleka nezastavilo. 

Státní dluh, zdroj Wikipedie 

Schodek státního rozpočtu ke konci října 2022 vzrostl na rekordních 286,7 miliardy korun ze zářijových 270,9 miliardy korun. 

Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. Kverulant má intenzivní pocit, že člověk, který netuší, jaké jsou hlavní náklady jeho 

rezortu, nám v tom mnoho nepomůže a nebylo by od věci ho vyměnit. 

Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a o ignorantském přístupu MPSV pod vedením Mariana 

Jurečky informoval všechny poslance a senátory. Pomozte Kverulantovi hlídat věrolomné politiky jakkoliv malým, zato však 

pravidelným darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Přeje Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel 

P.S. Neziskové organizace často sklouzávají do jisté zaťatosti, která pramení z falešného pocitu, že právě ony jsou jedinými 

skutečnými ochránci veřejného zájmu. Máme za to, že účinný lék proti této umanutosti je humor. Proto již od našeho založení 

v roce 2009 sbíráme kreslené vtipy, které se týkají korupce a politiků. A od roku 2012 vydáváme vždy 1. dubna aprílové zprávy. 

Vtipy i aprílové zprávy naleznete zde. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/stastne-a-vesele-vanoce-2/
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490. Kšeft ministra vnitra Rakušana: Nákup pěti vyprošťovacích aut za 
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Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle 

Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena. 

Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, proč potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět 

osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup je přáním ministra vnitra 

Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku 

jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022. Předpokládaná cena uvedená v zadávací 

dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského 

záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním 

z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. 

s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH. 

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. 

Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat 

nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší. 

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele 

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného 

technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady. 

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, 

odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým 

měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. 

Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na 

tom, aby bylo složeno z dílů osmi. 

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, 

či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z 

důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností. 

Zrušení soutěže 

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními 

dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného 

dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 

2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že 

dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR 

neposkytuje zálohy. 

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana 

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných 

rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, 

které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto počátkem prosince 2022 odeslal SSHR žádost o informace dle 

zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu 

https://www.epshark.cz/clanek/11988/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
https://www.epshark.cz/clanek/11988/kseft-ministra-vnitra-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy
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odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také 

SSHR předepsal technické parametry nákupu. 

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kancelář předsedy SSHR 

nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy 

skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 

republiky.“ A přesně to se Kverulant chystá udělat. 

Kverulant připravuje trestní oznámení a bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR i ministra vnitra Rakušana. Je dost dobře 

možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. 

Obvyklí podezřelí 

Vít Rakušan nemá Kverulantovu důvěru už dávno. To když Kverulant 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 žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, 

nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. 

A SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, 

jak se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG 

s.r.o., a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant je přesvědčen, že při této zakázce 

došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelství trestní oznámení. Policie jej v září 2021 odložila. 

Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálu s falešným certifikátem. 

Vojtěch Razima 

Autor: Mike 
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491. Švýcarská firma Emil Frey i přes zákaz provozuje v Praze nelegální 

autobazar 

Online ● kverulant.org ((nezařazené)) ● 27. 12. 2022, 0:07 

Autor: Vojtěch Razima ● Rubrika: Aktuality 

Dosah: 9 206 ● GRP: 0.10 ● OTS: 0.00 ● AVE: 14794.38 Kč ● Interakcí: 34 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: kverulant org, Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.kverulant.org/article/svycarska-firma-emil-frey-i-pres-zakaz-provozuje-v-praze-nelegalni-

autobazar/ 

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát 

„dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant už od roku 2009 usiluje o odstranění této 

černé stavby. V srpnu 2022 se mu podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 vydala rozhodnutí o zákazu používat stavbu. Bazar 

však dále stojí a je stále provozován švýcarskou firmou Emil Frey. Kverulant opět protestuje a dokud bazar skutečně nezmizí, 

bude Kverulant v této kauze pokračovat. Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci domácích kmotrů i zahraničních 

papalášů alespoň malým darem. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal stavebník Aleš 

Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí. 

Zahájení řízení o odstranění stavby 

Po Kverulantových opakovaných výzvách k odstranění stavby v květnu 2022 konečně proběhla kontrolní prohlídka a stavební 

úřad Prahy 15 následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb, Dne 25. května 2022 pak bylo zahájeno řízení o 

odstranění stavby. 

Zákaz užívání stavby 

Po položení dalšího dotazu dle zákona Praha 15 sdělila Kverulantovi dne 2. prosince 2022, že 18. srpna 2022 vydala i 

rozhodnutí o zákazu používat stavbu. 

Zákon praví, že rozhodnutí o zákazu užívání stavby je vydáváno bez předchozího řízení, jako první úkon v řízení, doručuje se 

pouze stavebníkovi a odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání nemá ze zákona odkladný účinek. 

Společností, která autobazar i přes výslovný zákaz provozuje je společnost EF Mobilty s.r.o.. To je dceřiná společnosti Emil Frey 

Automobil, s.r.o. a ta je stoprocentně vlastněna švýcarskou matkou Emil Frey Holding AG. 

Švýcarská serióznost? 

Emil Frey se na svých internetových stránkách chlubí, že je největší automobilový prodejce v Evropě a dodává: „Dnes této 

rodinné společnosti věří stovky tisíc zákazníků ve třinácti evropských zemích! Společnosti Emil Frey ČR s.r.o. a EF Mobility s.r.o., 

prostřednictvím kterých poskytujeme naše služby zákazníkům v České republice, patří do této švýcarské skupiny. A i zde v ČR 

dbáme na poctivé a korektní jednání, odhodlání, pracovitost. Zavazuje nás k tomu odkaz pana Freye spolu s tradiční 

švýcarskou seriózností.“ 

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15 | prosinec 2022 | foto Kverulant.org 

Kverulant o deklarované „švýcarské serióznosti“ Emila Freye velmi pochybuje a domnívá se, že Emil Frey by si ve Švýcarsku 

nedovolil provozovat autobazar, který je už roky nelegální a nedovolil by si měsíce ignorovat pravomocné rozhodnutí o 

zákazu užívání stavby. 

Pozor, staví syn starosty 

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m 2 v 

Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s 

územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se 

https://www.kverulant.org/article/svycarska-firma-emil-frey-i-pres-zakaz-provozuje-v-praze-nelegalni-autobazar/
https://www.kverulant.org/article/svycarska-firma-emil-frey-i-pres-zakaz-provozuje-v-praze-nelegalni-autobazar/


  

Přehled zpráv  1228 

sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen 

osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou 

přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo 

zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty. 

Aleš Petříš, foto Česká televize 

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení 

zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější 

informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale 

že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty. 

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize 

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho 

nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil. 

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí 

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl 

úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo 

vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném 

příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném 

pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m 2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, 

může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu. 

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi 

dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení. 

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org 

První žaloba 

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků 

sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků 

byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože 

společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. 

Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu. 

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“ 

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více 

legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že 

celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m 2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m 2. Jak si pozorný čtenář 

povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo 

v rozporu s ochranou přírody: 

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, 

že vše je v naprostém pořádku: 

Petice 

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, 

kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde? 

foto Kverulant.org 

Tajemník úřadu odsouzený za korupci 

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda 

pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru 

Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. 

Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou 

pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech 

úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho 

odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V 
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listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy 

pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením. 

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK 

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým 

starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty 

Klegy je vše v pořádku: 

Nové stavební povolení 

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako 

dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, 

nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let: 

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo 

evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy 

stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. 

Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen 

z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc. 

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. 

Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním 

správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, 

živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo. 

foto: Depositphoto 

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš 

překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. 

Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. 

Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou 

nic společného. 

Uhynulé stromy 

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, 

tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval 

Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal 

obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m 2 tak, jak to stavebníkovi 

Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je 

pravdivý. 

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání 

žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od 

paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor 

životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 

10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s 

odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění 

podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za 

účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti 

třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org 

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně 

přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly. 

Další soudní žaloba 

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se 

salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní 

žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o 

námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek 
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dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 

16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec 

vydáno. 

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto 

rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního 

řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové 

územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila. 

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat 

správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o 

celých 10 let, do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba 

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že 

stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže. 

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. 

Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění 

stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla. 

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první 

krok k zahájení řízení o odstranění stavby. 

Kverulant se však tímto vágním slibem nenechal ukolébat. 

Kmotrovská Praha 15 

Kverulant má s kmotry z Prahy 15 opravdu letité otřesné zkušenosti. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl (nejprve ODS a pak ANO) 

uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební 

povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce 

legendární pražský odeesák Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní 

oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně. Podrobnosti naleznete v kauze 

Korupce na Praze 15. 

Další kmotrovské jednání odhaluje Kverulant v kauze Tunel na Praze 15. V tomto případě Praha 15 chtěla prodat výrazně pod 

cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, stejnému kmotrovi jako v této 

kauze, Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve 

výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. 

A lépe na Praze 15 v dohledné době nebude. Volby tam sice na podzim 2022 vyhrála opoziční strana Patnáctka náš domov, 

ale Prahu 15 bude dál rozkrádat stejná partička ODS, ANO a TOP09 jako již dlouhé roky. Novinkou je snad jen to, že tentokrát 

se tato koalice ještě opírá o hlasy SPD. Kverulant se tedy ani v tomto volebním období rozhodně nudit nebude. 

Prosba o podporu 

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž 

smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z 

konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy. Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z 

Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Dokud nebude autobazar odstraněn, kauza pro Kverulanta nekončí. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 

GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude 

účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK 

28.12. 2022 

Pokračování neomezeného lobbingu nejen generálů s.r.o. 

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které 

lobbují vysloužilí generálové, kteří navíc pobírají od státu každý měsíc velmi štědrý výsluhový příspěvek. Kverulant.org v létě 

2022 vyzval vládu, aby tento stav změnila. Ta v listopadu 2022 schválila návrh zákona o lobbingu a předložila jej do 

připomínkového řízení. Návrh však nezakazuje souběh pobírání výsluhového příspěvku a lobování bývalých vojáků. Proto 

bude Kverulant dál prosazovat, aby zákon o lobbingu přísně reguloval i lobbing generálů s.r.o. Pokud si i vy myslíte, že 

lobbing má podléhat přísné regulaci, podpořte Kverulantovo úsilí o transparentnost alespoň symbolickým darem. 

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý (vlevo) a generální ředitel společnosti Steyer-Daimler-Puch Spezialfahrzeug 

GmbH (SSF) Christian Fuchs na tiskové konferenci uspořádané 2. května 2005 v Praze oznámili, že společnost SSF se bude 

účastnit výběrového řízení na vyzbrojení české armády novými obrněnými kolovými transportéry Pandur II. Foto ČTK 

Pandury? Šedivý to zařídí 

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky 

Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General 

Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. 

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo 

dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul 

problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má 

různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných 

transportérů Pandur. 

Pandur, foto Adam Hauner 

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v 

záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam 

mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost 

brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i 

ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční 

aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské 

bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i 

plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO. 

Chybí nejen zákon o lobbingu 

V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 

2021 dostal za vlády Andreje Babiše (ANO) do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl 

přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento 

zákon. 

https://www.kverulant.org/article/pokracovani-neomezeneho-lobbingu-nejen-generalu-s-r-o/
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V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé 

regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených 

státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun). 

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry 

je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické 

práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv 

formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a 

jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního 

poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po 

třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován. 

https://www.kupnisila.cz/vysluhy-vysluhovy-prispevek-penze/ 

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo 

zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se 

lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího 

uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. 

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý (vlevo) a ministr zahraničí Tomáš Petříček | 12. března 2019 v 

pražském Černínském paláci | ČTK | Kamaryt Michal 

Výzva vládě 

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen 

přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – 

Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branche s, do zákonů 

upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý: 

kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo 

podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru 

oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního 

poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat 

podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během 

své služby; kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek 

státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 

38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě 

své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k 

zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. 

Návrh zákona o lobbování 

I v důsledku Kverulantovy výzvy schválila vláda na svém posledním listopadovém zasedání roku 2022 návrh zákona o lobování 

a poslala jej do připomínkového řízení. Základní parametry navrhované regulace jsou následující: 

Zakotvení definice lobbování, lobbisty a stanovení výčtu lobbovaných. Do okruhu lobbovaných patří poslanci, senátoři, 

členové vlády, náměstci a vysocí úředníci, členové rad České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického 

regulačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, poradci prezidenta a členů vlády. Navrhuje se zřízení registru 

lobbistů a lobbovaných, díky kterému se občané dozví o tom, koho registrovaný lobbista, v jaké věci lobboval. Zákonodárci 

budou mít povinnost uvádět lobbistickou stopu právního předpisu, tj. informovat veřejnost o tom ve vztahu k jakému návrhu 

právního předpisu byli úspěšně lobbováni. Lobbisté budou muset jednou za 6 měsíců v prohlášení uvést koho lobbovali, zda 

lobbování proběhlo osobně, telefonicky nebo písemně a cíl, kterého se lobbováním snažil lobbista dosáhnout. Neplnění 

povinností stanovených zákonem, například neohlášení záměru lobbisty lobbovat, bude podléhat přestupkové odpovědnosti 

s maximální výší pokuty 100 tisíc korun. 

Návrh zákona má celou řadu vad. Tak především, nezakazuje souběh pobírání výsluhového příspěvku a lobování bývalých 

vojáků. Předpokládaná pokuta v maximální výši 100 tisíc korun je až groteskně nízká v porovnání s miliardovými „hodnotami“ 

úspěšně pro lobované věci. A konečně zákon nebude platit dříve než v roce 2025. Proto bude Kverulant dál prosazovat, aby 

zákon o lobbingu doznal řadu změn a přísně reguloval i lobbing generálů s.r.o. 

Prosba o podporu 
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Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá 

zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Pomozte nám zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato 

však pravidelným měsíčním příspěvkem. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami 

korupčníků. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant s hrdostí a vděčností oznamuje, že získal velkorysý grant od Nadace Tipsport. Nadace Tipsport chce zlepšit život 

všech obyvatel, chce přispět svojí činností k lepšímu Česku. Nadace Tipsport byla založena v roce 2017 a působí v České 

republice, ovšem část jejích projektů má přesah i na Slovensko. Kverulant použije grant od Tipsportu výlučně na uhrazení 

externích účetních služeb. 

Nadace Tipsport nepomáhá financovat jen watchdogové aktivity, ale sází i stromy. Pětičlenná odborná porota nadace 

rozhodla začátkem srpna 2022 o tom, které iniciativy na výsadbu stromů po celé České republice podpoří celkovou částkou ve 

výši 1,5 mil. korun. Podporu tak získalo nakonec téměř 40 různých projektů. 

Nadace se už od prvního dne útoku zapojila i do pomoci na Ukrajině. Podporuje velké i menší neziskové organizace a zároveň 

realizuje vlastní formy pomoci. Celková pomoc holdingu Tipsport Ukrajině bude činit 30 milionů korun. 

Nadace nezapomíná ani na naši minulost. V projektu Tipsport pro legendy zaznamenává pro sbírku Paměť národa životní 

příběhy československých sportovních legend. Nadace Tipsport je i generálním partnerem Běhu paměti národa. 

Nadace pomáhala i v covidu. Město Beroun dostalo v březnu 2020 po žádosti o pomoc od Nadace Tipsport čtyři tisíce vysoce 

kvalitních ochranných roušek pro opakované použití. Roušky v hodnotě 600 tisíc korun jsou určené hlavně pro lékaře a 

pracovníky v sociálních službách. 

Autor: Vojtěch Razima 

https://www.kverulant.org/article/nadace-tipsport-podporila-kverulanta/
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V sobotu 17. prosince uplynul právě jeden rok od jmenování vlády Petra Fialy (ODS) složené ze zástupců dvou koalic 

politických stran a hnutí: ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, STAN. Politici reprezentující současnou vládní koalici během 

kampaně před sněmovními volbami 2021 deklarovali „Změnu“, která měla přinést řešení související mimo jiné se střetem 

zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) a prohlubující se privatizací veřejného zájmu ze strany hnutí ANO či snahu o 

navrácení politické integrity do stojatého a bahnitého rybníku české politiky. Proto je nyní namístě zhodnotit dvanáctiměsíční 

působení kabinetu. Výsledkem je konstatování, že žádná deagrofertizace se nekonala. Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba 

neustále konfrontovat s jejich sliby můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Kolice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, STAN | foto Seznam 

Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant v říjnu zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko 

a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Ale pojďme si 

společně deníkem Forum 24 připomenout celou historii střet zájmů Andreje Babiše. 

Střet zájmů Andreje Babiše 

Andreje Babiše provází po vstupu do vlády vzhledem k rozsahu jeho impéria každodenní konflikt zájmů. Neodstranila ho ani 

novela zákona o střetu zájmů (tzv. „lex Babiš“) platná od února 2017, na jejímž základě byly premiérovy firmy vloženy do dvou 

svěřenských fondů. 

O rok později začali auditoři Evropské komise kvůli pochybnostem o souladu s evropským i českým právem prošetřovat 

oprávněnost čerpání unijních dotací skupinou Agrofert. Dva audity (DG Regio, kontrolující regionální fondy, a DG Agri, 

zaměřený na zemědělské fondy) konstatovaly závažná pochybení. Na jejich základě byly pozastaveny platby holdingu do 

ukončení auditního šetření. 

Předběžné závěry auditu DG Regio poslané do Prahy v prosinci 2019 zjistily přetrvávající premiérův střet zájmů. Babiš je 

považoval za „útok na Českou republiku“ s cílem dostat ho z politiky. Zpochybňoval kompetentnost auditorů a osobně 

napadal europoslance z unijního kontrolního výboru. 

Resorty odpovědné za správnost čerpání dotací v čele s ministerstvem pro místní rozvoj Kláry Dostálové zprávu odmítly s 

totožnou argumentací jako právníci Agrofertu. Mobilizovaly státní aparát k obhajobě zájmů premiéra Babiše. Následovalo 

dohadovací řízení, během nějž státní správa oponovala svými stanovisky. Vláda odmítla spolupracovat se senátní komisí, která 

vznikla s cílem kontrolovat nezávislý průběh auditního šetření. 

V červnu 2020 došlo k ostudné situaci, kdy se Evropský parlament poprvé v historii zabýval osobními problémy předsedy 

vlády jedné z členských zemí EU. Drtivou většinou 510 hlasů schválil padesátibodové usnesení vymezující se proti zneužívání 

dotací a potenciálnímu střetu zájmů Andreje Babiše. 

Babišova evropská porážka 

První dějství skončilo v dubnu 2021, kdy Evropská komise zveřejnila finální závěry auditu DG Regio. S konečnou platností 

potvrdily, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Nadále svůj holding ovládá, a zároveň může z pozice předsedy vlády 

ovlivňovat rozdělování evropských dotací. Podobný výsledek lze očekávat u zemědělského auditu. 

https://www.kverulant.org/article/rok-fialovy-vlady-deagrofertizaci-neprinesl/
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V praxi to znamená, že Agrofert definitivně nemá nárok na pozastavené nenárokové dotace z evropských fondů, a přijde tak o 

stovky milionů korun. Co je však pro jeho bilanci ještě horší, nedostane žádné unijní dotace ani do budoucna, pokud Andrej 

Babiš nenapraví současný protiprávní stav. 

Závěry auditu jsou pravomocné a nemají odkladný účinek. Evropské právo je v tomto případě nadřazeno domácímu, jelikož se 

jedná o kontrolu zákonnosti nakládámí s prostředky unijních daňových poplatníků. 

Nic na tom nemění ani vypouštění dezinformací aparátem ANO, že rozhodnutí auditorů lze ještě napadnout u českých soudů, 

jelikož údajně existují dva právní názory, a české orgány dávají přednost své vlastní interpretaci. Verdikt o střetu zájmů nemá 

přímou souvislost s interpretací českého práva. 

Odpovědná ministerstva by měla po Afgrofertu vymáhat nezákonně proplacené dotace, které měly původně zpětně uhradit 

fondy EU. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) mohou tyto státem neoprávněně proplacené dotace 

dosáhnout několika stovek milionů korun, přičemž reálně hrozí, že je ze svých kapes uhradí čeští daňoví poplatníci. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

Prosba o podporu 

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy. I jeho zásluhou tato změna přišla. 

Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není 

premiérem a ani členem vlády, ale je Babiš znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej 

Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmů se totiž na prezidenta nevztahuje. 

Pokud si i vy myslíte, že v České republice nemají vládnout zájmy chamtivého podnikatele, ale zákony, můžete Kverulanta 

podpořit alespoň malým darem. 

Autor: Vojtěch Razima 
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495. Pět let od vydání zprávy OLAF o Čapím hnízdě 
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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 zatím vyhrál, ale kompletní zprávu získal až v lednu 2022. 

Oceňte Kverulantovu nákladnou právní bitvu proti státu, který se snažil před svými občany utajit informace o trestné činnosti 

svého vrcholného představitele a p omozte Kverulantovi zaplatit náklady příštích právních bitev alespoň malým darem. 

autor koláže Kverulant.org 

Kauza Čapí hnízdo 

Nejprve několik základních kontextových informací. Kauza Čapí hnízdo je kriminální kauza týkající se současného českého 

premiéra Andreje Babiše. Ten je trestně stíhán pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu, 

poškození finančních zájmů, a to celé navíc ve „zločinném spolčení“ (§ 89 odst. 17 dřívějšího trestního zákona), kdy podle 

obvinění dotaci určenou malým a středně velkým firmám čerpal nenasytný Babišův kolos Agrofert skrze nastrčenou malou 

firmu, čímž měla vzniknout škoda téměř 50 mil. Kč. 

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání 

Faltýnka a dalších tří lidí zrušil státní zástupce 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. V květnu 2021 považovala policie vyšetřování za dokončené a umožnila obviněnému Babišovi se se 

spisem seznámit. 

Pokud se nestane nic nestandardního, bude dalším krokem předání spisu k soudu, obžaloba, soudní projednání a rozsudek. 

Přestože Andrej Babiš tvrdil, že Čapí hnízdo není jeho, sám se prozradil v roce 2015 při natáčení dokumentu Matrix AB, kdy v 

zápalu chlubivosti do kamery prohlásil, že: „Je to ten nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel.“ To mu však nebránilo ještě 9. 

března 2016 tvrdit, že o Čapím hnízdě nic neví: „Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu.“ 

autor koláže Ateo, zveřejněno se souhlasem autora 

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 

Udělení dotace bylo od roku 2016 vyšetřováno Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), přestože to Babiš ještě v 

květnu 2017 popíral. OLAF v prosinci 2017 vyšetřování ukončil a nálezy zaslal Ministerstvu financí. To zprávu v režimu utajení 

předalo několika dalším státním úřadům. Kverulant tehdy dle zákona o poskytování informací požádal Ministerstvo financí o 

poskytnutí kopie zprávy OLAF. MF však tuto zprávu odmítlo poskytnout. Kverulant je naprosto přesvědčen, že se tak stalo v 

zájmu hlavního podezřelého Andreje Babiše. 

Přes všechnu snahu o utajení po několika týdnech zpráva na veřejnost pronikla. Veřejnost však měla zprávu v důsledku pouhé 

chyby úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit. Je hluboce přesvědčen, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava 

občanům dává, je právo na informace, a tak proti neposkytnutí zprávy podal odvolání. I to mu Babišova ministryně financí v 

demisi Schillerová zamítla. Proto Kverulant v březnu 2018 podal na Ministerstvo financí soudní žalobu. 

Soud s Ministerstvem financí 

V červnu 2018 byl Kverulantovi doručen přípis soudu, ve kterém je uveden „ záměr MF upokojit navrhovatele“. MF píše, že má 

nově stanovisko státního zastupitelství o tom, že již nejsou důvody zprávu OLAF tajit, a když Kverulant podá novou žádost o 

informace, bude mu vyhověno. Kverulant samozřejmě žádnou novou žádost nepodal a oznámil to soudu. Soud dal v červenci 

2018 Kverulantovi za pravdu a nařídil MF zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout. MF nařízení soudu vyhovělo a zprávu 

poskytlo, ale nikoliv celou. Ve zprávě schází část doporučení, která jsou integrální součástí závěrečné zprávy OLAF. Navíc ji MF 

https://www.kverulant.org/article/pet-let-od-vydani-zpravy-olaf-o-capim-hnizde/
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poskytlo 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. 

Kverulantovi také vadilo, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Proto Kverulant počátkem srpna 2018 

k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhal rozsudku označujícího postup ministerstva za nezákonný. 

Fotokoláž Kverulant.org 

Ministerstvo financí v září 2018 zareagovalo svým vyjádřením ke Kverulantovu podání. Zopakovalo v něm své argumenty, 

podle nichž v řízení o podané žádosti ani v samotném rozhodnutí o ní nijak nepochybilo. Prý v dané fázi vyšetřování nemohlo 

postupovat jinak. Přitom by jistě požadované informace poskytlo, kdyby se na ně žalobce později znovu obrátil. Naskýtají se 

hned dvě zásadní otázky. Zaprvé, kdy tak měl Kverulant učinit? A zadruhé, jak by se měl žalující žadatel o změně pohledu 

žalovaného ministerstva na věc dozvědět? 

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. Ani potom, co v dubnu 2018 ministerstvo takovou informaci obdrželo, údajně z přípisu Městského 

státního zastupitelství v Praze o tom, že zveřejněním zprávy OLAF již v současné době nehrozí maření probíhajícího 

vyšetřování, totiž zprávu žalujícímu žadateli nevydalo. Učinilo tak až v květnu 2018 pod tíhou doručené správní žaloby. To vše 

navíc nikoli v režimu uznání svého předchozího pochybení, ale výlučně ve snaze vyhnout se meritornímu posouzení 

zákonnosti svého dosavadního postupu. 

Počátkem března 2021 nařídil Městský soud v Praze konečně první jednání v této kauze. To se uskutečnilo 22. března 2021. 

Kverulant soud vyhrál. Soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí Ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu OLAF o 

dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. 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. 

Boj ještě úplně neskončil 

Přestože rozhodnutí Městského soudu v Praze se stalo pravomocným vyhlášením rozsudku v březnu 2021, Ministerstvo 

financí se s prohrou nedokázalo vyrovnat. Ministerstvo financí, tehdy ještě ovládané Babišovým hnutím, podalo proti rozsudku 

v květnu 2021 kasační stížnost. Kverulanta tak čeká další kolo bitvy proti státu, který se snažil před svými občany utajit 

informace o trestné činnosti svého vrcholného představitele. 

Ministerstvo také Kverulantovi ani po tomto rozsudku neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem o svobodném 

přístupu k informacím. Kverulantovi stále chybělo doporučení OLAF ve zprávě obsažené. Toto doporučení mu až později, po 

dalších peripetiích poskytl OLAF. 

Ministerstvo financí v rámci kasační stížnosti neuplatnilo návrh na přiznání odkladného účinku na povinnost zprávu OLAF 

Kverulantovi vydat. Podle Kverulantova názoru tak byly splněny podmínky pro uplatnění opatření proti nečinnosti ministerstva 

při vyřizování Kverulantem podaného odvolání. Věcně příslušným k takovému opatření je Úřad na ochranu osobních údajů. K 

tomuto úřadu také Kverulant 21. května 2021 podal žádost o provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva financí. Marně a 

tak Kverulant v srpnu 2021 podal k Ministerstvu financí další žádost o poskytnutí kompletní zprávy OLAF. Ministerstvo 

zareagovalo další obstrukcí. Dopisem sdělilo Kverulantovi, že není „původcem Vámi požadovaného dokumentu“ a proto: „ 

postoupilo Váš požadavek na poskytnutí „Doporučení“ OLAF k přímému vyřízení.“ Kverulant to považuje za další obstrukci a v 

září 2021 proti tomuto nezákonnému postupu podal stížnost. Opět marně, ministryně za ANO, Alena Schillerová Kverulantovu 

stížnost počátkem října zamítla. 

Nepříjemné překvapení od úřadu OLAF 

Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, Ministerstvo financí v rozporu s českou legislativou postoupilo Kverulantovu 

žádost o vydání doporučení ke zprávě OLAF přímo na úřad OLAF. Ten o tom Kverulanta informoval krátkým mailem. Kverulant 

předpokládal, že významná veřejná instituce kontrolující nakládání s veřejnými penězi, nebude mít sebemenší problém 

výsledky svého šetření zveřejnit. Kverulant se mýlil. OLAF jeho žádost v listopadu 2021 zamítl. Nepříjemným překvapením je i 

tvrzení, které OLAF deklaroval jako důvod neposkytnutí doporučení z roku 2017. Stejně jako české ministerstvo úřad uvedl, že 

poskytnutí zprávy by ohrozilo vyšetřování: 

V závěru omítnutím žádosti OLAF ještě uvedl: „Úřad OLAF dospěl k závěru, že neexistují dostatečné skutečnosti, které by 

prokazovaly existenci převažujícího veřejného zájmu na zpřístupnění požadovaného dokumentu podle nařízení č. 1049/2001.“ 
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Kverulant byl přístupem úřadu zklamán a je naprosto přesvědčen, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje 

trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak vznikla, natož po pěti letech od svého vzniku. 

OLAF Kverulantově stížnosti vyhověl 

Kverulant podal proti rozhodnutí úřadu OLAF stížnost. OLAF se takříkajíc chytil za nos a vyhověl jeho stížnosti a doporučení ke 

zprávě OLAF Kverulantovi zaslal. Po jeho přečtení je absurdita utajování tohoto dokumentu opravdu zřejmá. Doporučení má 

pouhé tři strany a nesrozumitelnou bruselskou angličtinou v podstatě jen radí poskytovatelům dotací, aby si dali větší pozor 

na to, komu a jak je poskytují. 

Rekapitulace kauzy Čapí hnízdo 

2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo 

prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, 

později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 

milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo. září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem 

a partnerce říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím 

hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří.“ listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu 

podvodu na farmě Čapí hnízdo leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností 

poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o 

vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, 

v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní 

manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší 

jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál leden 2018 – Ministerstvo financí na doporučení Evropské 

komise sporný projekt vyňalo z evropského financování a Argofert, resp., Imoba dotaci vrátila květen 2018 – Státní zástupce 

zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a 

farma Čapí hnízdo, zrušil červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace březen 

2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání září 

2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili prosinec 2019 – 

Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové únor 2020 – Státní zastupitelství 

zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal květen 2021 – Policie ukončuje vyšetřování 

kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem srpen 2021 – Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ 

policii k došetření září 2021 – před policií vypovídal Andrej Babiš mladší, syn tehdejšího premiéra, doplněný spis putoval od 

police k dozorujícímu žalobci říjen 2021 – do kauzy vstoupili podzimní sněmovní volby, vyšetřování muselo být přerušeno, 

když Babiš získal s poslaneckým mandátem i novou imunitu listopad 2021 – Šaroch požádal sněmovnu o vydání Babiš ke 

stíhání březen 2022 – nově zvolená sněmovna vydala Babiše ke stíhání březen 2022 – Šaroch rozhodl o obžalobě, Babiš i 

Majerová půjdou před soud říjen 2022 – začal soud s Babišem 

Prosba o podporu 

Získat kompletní zprávu o trestné činnosti bývalého premiéra trvalo Kverulantovi dlouhé čtyři roky a boj vlastně ještě 

neskončil. Kverulanta ještě čeká soud o kasační stížnosti, kterou podalo ministerstvo financí, tehdy ještě ovládané Babišovou 

souputnicí Alenou Schillerovou. Pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na právníky, jakkoliv malým, za to však pravidelným 

darem 

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 
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29/12/2022 Politika 0 

V sobotu 17. prosince uplynul právě jeden rok od jmenování vlády Petra Fialy (ODS) složené ze zástupců dvou koalic 

politických stran a hnutí: ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, STAN. Politici reprezentující současnou vládní koalici během 

kampaně před sněmovními volbami 2021 deklarovali „Změnu“, která měla přinést řešení související mimo jiné se střetem 

zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) a prohlubující se privatizací veřejného zájmu ze strany hnutí ANO či snahu o 

navrácení politické integrity do stojatého a bahnitého rybníku české politiky. Proto je nyní namístě zhodnotit dvanáctiměsíční 

působení kabinetu. Výsledkem je konstatování, že žádná deagrofertizace se nekonala. 

Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant v říjnu zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko 

a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Ale pojďme si 

společně deníkem Forum 24 připomenout celou historii střet zájmů Andreje Babiše. 

Střet zájmů Andreje Babiše 

Andreje Babiše provází po vstupu do vlády vzhledem k rozsahu jeho impéria každodenní konflikt zájmů. Neodstranila ho ani 

novela zákona o střetu zájmů (tzv. „lex Babiš“) platná od února 2017, na jejímž základě byly premiérovy firmy vloženy do dvou 

svěřenských fondů. 

O rok později začali auditoři Evropské komise kvůli pochybnostem o souladu s evropským i českým právem prošetřovat 

oprávněnost čerpání unijních dotací skupinou Agrofert. Dva audity (DG Regio, kontrolující regionální fondy, a DG Agri, 

zaměřený na zemědělské fondy) konstatovaly závažná pochybení. Na jejich základě byly pozastaveny platby holdingu do 

ukončení auditního šetření. 

Předběžné závěry auditu DG Regio poslané do Prahy v prosinci 2019 zjistily přetrvávající premiérův střet zájmů. Babiš je 

považoval za „útok na Českou republiku“ s cílem dostat ho z politiky. Zpochybňoval kompetentnost auditorů a osobně 

napadal europoslance z unijního kontrolního výboru. 

Resorty odpovědné za správnost čerpání dotací v čele s ministerstvem pro místní rozvoj Kláry Dostálové zprávu odmítly s 

totožnou argumentací jako právníci Agrofertu. Mobilizovaly státní aparát k obhajobě zájmů premiéra Babiše. Následovalo 

dohadovací řízení, během nějž státní správa oponovala svými stanovisky. Vláda odmítla spolupracovat se senátní komisí, která 

vznikla s cílem kontrolovat nezávislý průběh auditního šetření. 

V červnu 2020 došlo k ostudné situaci, kdy se Evropský parlament poprvé v historii zabýval osobními problémy předsedy 

vlády jedné z členských zemí EU. Drtivou většinou 510 hlasů schválil padesátibodové usnesení vymezující se proti zneužívání 

dotací a potenciálnímu střetu zájmů Andreje Babiše. 

Babišova evropská porážka 

První dějství skončilo v dubnu 2021, kdy Evropská komise zveřejnila finální závěry auditu DG Regio. S konečnou platností 

potvrdily, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Nadále svůj holding ovládá, a zároveň může z pozice předsedy vlády 

ovlivňovat rozdělování evropských dotací. Podobný výsledek lze očekávat u zemědělského auditu. 

V praxi to znamená, že Agrofert definitivně nemá nárok na pozastavené nenárokové dotace z evropských fondů, a přijde tak o 

stovky milionů korun. Co je však pro jeho bilanci ještě horší, nedostane žádné unijní dotace ani do budoucna, pokud Andrej 

Babiš nenapraví současný protiprávní stav. 

https://svobodny-svet.cz/rok-fialovy-vlady-deagrofertizaci-neprinesl/


  

Přehled zpráv  1241 

Závěry auditu jsou pravomocné a nemají odkladný účinek. Evropské právo je v tomto případě nadřazeno domácímu, jelikož se 

jedná o kontrolu zákonnosti nakládámí s prostředky unijních daňových poplatníků. 

Nic na tom nemění ani vypouštění dezinformací aparátem ANO, že rozhodnutí auditorů lze ještě napadnout u českých soudů, 

jelikož údajně existují dva právní názory, a české orgány dávají přednost své vlastní interpretaci. Verdikt o střetu zájmů nemá 

přímou souvislost s interpretací českého práva. 

Odpovědná ministerstva by měla po Afgrofertu vymáhat nezákonně proplacené dotace, které měly původně zpětně uhradit 

fondy EU. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) mohou tyto státem neoprávněně proplacené dotace 

dosáhnout několika stovek milionů korun, přičemž reálně hrozí, že je ze svých kapes uhradí čeští daňoví poplatníci. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

kverulant.org 
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V sobotu 17. prosince uplynul právě jeden rok od jmenování vlády Petra Fialy (ODS) složené ze zástupců dvou koalic 

politických stran a hnutí: ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, STAN. Politici reprezentující současnou vládní koalici během 

kampaně před sněmovními volbami 2021 deklarovali „Změnu“, která měla přinést řešení související mimo jiné se střetem 

zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) a prohlubující se privatizací veřejného zájmu ze strany hnutí ANO či snahu o 

navrácení politické integrity do stojatého a bahnitého rybníku české politiky. Proto je nyní namístě zhodnotit dvanáctiměsíční 

působení kabinetu. Výsledkem je konstatování, že žádná deagrofertizace se nekonala. 

Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant v říjnu zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko 

a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Ale pojďme si 

společně deníkem Forum 24 připomenout celou historii střet zájmů Andreje Babiše. 

Střet zájmů Andreje Babiše 

Andreje Babiše provází po vstupu do vlády vzhledem k rozsahu jeho impéria každodenní konflikt zájmů. Neodstranila ho ani 

novela zákona o střetu zájmů (tzv. „lex Babiš“) platná od února 2017, na jejímž základě byly premiérovy firmy vloženy do dvou 

svěřenských fondů. 

O rok později začali auditoři Evropské komise kvůli pochybnostem o souladu s evropským i českým právem prošetřovat 

oprávněnost čerpání unijních dotací skupinou Agrofert. Dva audity (DG Regio, kontrolující regionální fondy, a DG Agri, 

zaměřený na zemědělské fondy) konstatovaly závažná pochybení. Na jejich základě byly pozastaveny platby holdingu do 

ukončení auditního šetření. 

Předběžné závěry auditu DG Regio poslané do Prahy v prosinci 2019 zjistily přetrvávající premiérův střet zájmů. Babiš je 

považoval za „útok na Českou republiku“ s cílem dostat ho z politiky. Zpochybňoval kompetentnost auditorů a osobně 

napadal europoslance z unijního kontrolního výboru. 

Resorty odpovědné za správnost čerpání dotací v čele s ministerstvem pro místní rozvoj Kláry Dostálové zprávu odmítly s 

totožnou argumentací jako právníci Agrofertu. Mobilizovaly státní aparát k obhajobě zájmů premiéra Babiše. Následovalo 

dohadovací řízení, během nějž státní správa oponovala svými stanovisky. Vláda odmítla spolupracovat se senátní komisí, která 

vznikla s cílem kontrolovat nezávislý průběh auditního šetření. 

V červnu 2020 došlo k ostudné situaci, kdy se Evropský parlament poprvé v historii zabýval osobními problémy předsedy 

vlády jedné z členských zemí EU. Drtivou většinou 510 hlasů schválil padesátibodové usnesení vymezující se proti zneužívání 

dotací a potenciálnímu střetu zájmů Andreje Babiše. 

Babišova evropská porážka 

První dějství skončilo v dubnu 2021, kdy Evropská komise zveřejnila finální závěry auditu DG Regio. S konečnou platností 

potvrdily, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Nadále svůj holding ovládá, a zároveň může z pozice předsedy vlády 

ovlivňovat rozdělování evropských dotací. Podobný výsledek lze očekávat u zemědělského auditu. 

V praxi to znamená, že Agrofert definitivně nemá nárok na pozastavené nenárokové dotace z evropských fondů, a přijde tak o 

stovky milionů korun. Co je však pro jeho bilanci ještě horší, nedostane žádné unijní dotace ani do budoucna, pokud Andrej 

Babiš nenapraví současný protiprávní stav. 

https://oral.sk/rok-fialovy-vlady-deagrofertizaci-neprinesl/
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Závěry auditu jsou pravomocné a nemají odkladný účinek. Evropské právo je v tomto případě nadřazeno domácímu, jelikož se 

jedná o kontrolu zákonnosti nakládámí s prostředky unijních daňových poplatníků. 

Nic na tom nemění ani vypouštění dezinformací aparátem ANO, že rozhodnutí auditorů lze ještě napadnout u českých soudů, 

jelikož údajně existují dva právní názory, a české orgány dávají přednost své vlastní interpretaci. Verdikt o střetu zájmů nemá 

přímou souvislost s interpretací českého práva. 

Odpovědná ministerstva by měla po Afgrofertu vymáhat nezákonně proplacené dotace, které měly původně zpětně uhradit 

fondy EU. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) mohou tyto státem neoprávněně proplacené dotace 

dosáhnout několika stovek milionů korun, přičemž reálně hrozí, že je ze svých kapes uhradí čeští daňoví poplatníci. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

kverulant.org 
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V sobotu 17. prosince uplynul právě jeden rok od jmenování vlády Petra Fialy (ODS) složené ze zástupců dvou koalic 

politických stran a hnutí: ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, STAN. Politici reprezentující současnou vládní koalici během 

kampaně před sněmovními volbami 2021 deklarovali „Změnu“, která měla přinést řešení související mimo jiné se střetem 

zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) a prohlubující se privatizací veřejného zájmu ze strany hnutí ANO či snahu o 

navrácení politické integrity do stojatého a bahnitého rybníku české politiky. Proto je nyní namístě zhodnotit dvanáctiměsíční 

působení kabinetu. Výsledkem je konstatování, že žádná deagrofertizace se nekonala. 

Jedním z hesel minulých parlamentních voleb vítězné koalice SPOLU bylo provedení deagrofertizace. Chvíli to vypadalo, že 

nejde jen o pouhý slib. V červnu ministr zemědělství Zdeněk Nekula uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce, že koncern 

Agrofert by měl vrátit dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Proto se Kverulant v říjnu zeptal Nekuly, jak je s vymáháním daleko 

a zjistil, že ministr neudělal vůbec nic. Nejen to. Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu schválil a pak i obhajoval poskytnutí státní podpory na pojištění pro dvě dceřiné společnosti 

holdingu Agrofert . Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl a není. Ale pojďme si 

společně deníkem Forum 24 připomenout celou historii střet zájmů Andreje Babiše. 

Střet zájmů Andreje Babiše 

Andreje Babiše provází po vstupu do vlády vzhledem k rozsahu jeho impéria každodenní konflikt zájmů. Neodstranila ho ani 

novela zákona o střetu zájmů (tzv. „lex Babiš“) platná od února 2017, na jejímž základě byly premiérovy firmy vloženy do dvou 

svěřenských fondů. 

O rok později začali auditoři Evropské komise kvůli pochybnostem o souladu s evropským i českým právem prošetřovat 

oprávněnost čerpání unijních dotací skupinou Agrofert. Dva audity (DG Regio, kontrolující regionální fondy, a DG Agri, 

zaměřený na zemědělské fondy) konstatovaly závažná pochybení. Na jejich základě byly pozastaveny platby holdingu do 

ukončení auditního šetření. 

Předběžné závěry auditu DG Regio poslané do Prahy v prosinci 2019 zjistily přetrvávající premiérův střet zájmů. Babiš je 

považoval za „útok na Českou republiku“ s cílem dostat ho z politiky. Zpochybňoval kompetentnost auditorů a osobně 

napadal europoslance z unijního kontrolního výboru. 

Resorty odpovědné za správnost čerpání dotací v čele s ministerstvem pro místní rozvoj Kláry Dostálové zprávu odmítly s 

totožnou argumentací jako právníci Agrofertu. Mobilizovaly státní aparát k obhajobě zájmů premiéra Babiše. Následovalo 

dohadovací řízení, během nějž státní správa oponovala svými stanovisky. Vláda odmítla spolupracovat se senátní komisí, která 

vznikla s cílem kontrolovat nezávislý průběh auditního šetření. 

V červnu 2020 došlo k ostudné situaci, kdy se Evropský parlament poprvé v historii zabýval osobními problémy předsedy 

vlády jedné z členských zemí EU. Drtivou většinou 510 hlasů schválil padesátibodové usnesení vymezující se proti zneužívání 

dotací a potenciálnímu střetu zájmů Andreje Babiše. 

Babišova evropská porážka 

První dějství skončilo v dubnu 2021, kdy Evropská komise zveřejnila finální závěry auditu DG Regio. S konečnou platností 

potvrdily, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Nadále svůj holding ovládá, a zároveň může z pozice předsedy vlády 

ovlivňovat rozdělování evropských dotací. Podobný výsledek lze očekávat u zemědělského auditu. 

V praxi to znamená, že Agrofert definitivně nemá nárok na pozastavené nenárokové dotace z evropských fondů, a přijde tak o 

stovky milionů korun. Co je však pro jeho bilanci ještě horší, nedostane žádné unijní dotace ani do budoucna, pokud Andrej 

Babiš nenapraví současný protiprávní stav. 

https://pravdive.eu/news/20103/rok-fialovy-vlady-deagrofertizaci-neprinesl
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Závěry auditu jsou pravomocné a nemají odkladný účinek. Evropské právo je v tomto případě nadřazeno domácímu, jelikož se 

jedná o kontrolu zákonnosti nakládámí s prostředky unijních daňových poplatníků. 

Nic na tom nemění ani vypouštění dezinformací aparátem ANO, že rozhodnutí auditorů lze ještě napadnout u českých soudů, 

jelikož údajně existují dva právní názory, a české orgány dávají přednost své vlastní interpretaci. Verdikt o střetu zájmů nemá 

přímou souvislost s interpretací českého práva. 

Odpovědná ministerstva by měla po Afgrofertu vymáhat nezákonně proplacené dotace, které měly původně zpětně uhradit 

fondy EU. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) mohou tyto státem neoprávněně proplacené dotace 

dosáhnout několika stovek milionů korun, přičemž reálně hrozí, že je ze svých kapes uhradí čeští daňoví poplatníci. 

Babiš vlastní média v rozporu se zákonem 

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové agrofertizace je právě kauza týkající se jeho 

vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů 

v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje 

Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu 

nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč. 

Andrej Babiš se odvolal a Černošice případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil 

Černošicím případ k novému projednání. Černošice o věci znovu rozhodly 2. srpna 2019 v neprospěch Babiše. Věc se 

přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje 

Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Středočeský 

kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO. 

kverulant.org 
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Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal zejména po změně legislativy. I jeho zásluhou tato 

změna přišla. Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už 

Andrej Babiš není premiérem a ani členem vlády. Stále však není vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani 

vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu 

zájmů se totiž na prezidenta nevztahuje. Podle auditorů Evropské komise i podle Kverulantova názoru byl Babiš ve střetu 

zájmů, neboť ovládal a ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Přesto bývalý premiér i Agrofert střet zájmů 

odmítá. A co si o tom myslíte vy? 

Byl Andrej Babiš jako premiér v konfliktu zájmů? 

Rozhodně ano, bral dotace o kterých sám rozhodoval. 

6 181 (56 %) 

Spíše ano, bral dotace o kterých spolurozhodoval. 

176 (2 %) 

Spíše ne, nebral dotace o kterých spolurozhodoval. 

909 (8 %) 

Rozhodně ne, nebral žádné dotace. 

3 782 (34 %) 
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