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Objevila jsem velmi zajímavý web &ndash; www.kverulant.org. VÄ›t&scaron;ina veÅ™ejnosti nemá Ä•as, prostÅ™edky,
zku&scaron;enosti a vytrvalost vÄ›novat se roky Å™e&scaron;ení konkrétních problémÅ¯ ve veÅ™ejném zájmu. VyÅ¾aduje to t
mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Kverulant se do takových kauz systematicky jiÅ¾ od roku 2009 pou&scaron;tí. Ctí právní
Å™ád, pochybné postupy se mu pÅ™íÄ•í. Jeho silou je dÅ¯kladné vyuÅ¾ití v&scaron;ech zákonných moÅ¾ností. Podává návr
stíÅ¾nosti, Å¾aloby, petice v&scaron;em moÅ¾ným institucím. ObtÄ›Å¾uje orgány státní i místní správy s cílem sjednat náprav

Státních úÅ™edníkÅ¯ je u nás 68 072. RoÄ•nÄ› jenom jejich platy stojí pÅ™ibliÅ¾nÄ› 24 miliard korun. Ze zákona mají o jeden
více dovolené neÅ¾ obyÄ•ejní smrtelníci, a kdyÅ¾ jedou na sluÅ¾ební cestu, mají vÄ›t&scaron;í cestovní náhrady neÅ¾ obyÄ•
smrtelníci. Dokonce mají speciální zákon o státní sluÅ¾bÄ›, díky kterému jsou prakticky nevyhoditelní. Z tÄ›chto dÅ¯vodÅ¯ je
Kverulant.org pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e úÅ™edníci by za svoje zásadní chyby mÄ›li platit. Proto se Kverulant.org spoleÄ•nÄ› s adv
kanceláÅ™í BEZDÄšK & PARTNERS v roce 2015 obrátil dopisem na pÅ™edsedu vlády a ministry spravedlnosti, kultury,
obrany, zahraniÄ•ních vÄ›cí a Å¾ivotního prostÅ™edí, aby zmÄ›nili praxi vymáhání &scaron;kody za chyby státních úÅ™edníkÅ

ZveÅ™ejnÄ›ní této kauzy vyvolalo zájem médií a JUDr. Robert BezdÄ›k, CSc.. byl Ä•ervnu 2015 pozván do studia ÄŒes
rozhlasu. ÄŒeský rozhlas v dubnu 2017 navázal na Kverulantovu aktivitu a zjistil, Å¾e stát v roce 2016 za chyby úÅ™edníkÅ¯
na od&scaron;kodném vyplatil v roce 150 milionÅ¯ korun a po úÅ™ednících vymáhal pouhé 2 miliony korun.

Tato kauza jasnÄ› ukazuje, Å¾e stát po chybujících úÅ™ednících vymáhá &scaron;kody za jejich chyby zcela nedostateÄ•nÄ
Proto Kverulant v dubnu 2017 opÄ›t dopisem vyzval pÅ™edsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se koneÄ•nÄ›
zasadili o zmÄ›nu.
Z oslovených institucí odpovÄ›dÄ›lo pouze ministerstvo financí, které má s vymáhání &scaron;kody po
svých úÅ™ednicích nejménÄ› másla na hlavÄ›. PrávÄ› finance na i základÄ› Kverulantových zji&scaron;tÄ›ní pÅ™ipravily novelu
zákona, která úÅ™adÅ¯m pÅ™ikazuje vymáhat &scaron;kody po chybujících úÅ™ednících, a nyní v dopise Kverulantovi
konstatují, Å¾e tuto zmÄ›nu v&scaron;ak nakonec zamítla legislativní rada vlády. Podívejte se na jejich stránky. VÅ™ele
doporuÄ•uji. d@niela
Slovo kverulant se do mnoha evropských jazykÅ¯ dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat.
vÄ›Ä•ných stíÅ¾ností, Å¾e v jeskyni je tma a vlhko, nemÄ›li bychom ani oheÅˆ.
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