PRAHA, 8. 12. 2010 – Poslanci Věcí veřejných se ohrazují proti nepravdivému nařčení.
Podle informací některých médií totiž údajně neposílají své poslanecké náhrady na
charitativní účely, tak, jak slíbili. Podstata celé dezinterpretace je v tom, že se jednak nikdy
nezavázali vracet tyto prostředky v plné výši, a ani pak do rozpočtu Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR. Ve skutečnosti už pomohli mnoha dobročinným projektům.
Se zprávou o tom, že poslanci VV dosud vyčerpali skoro sto procent poslaneckých náhrad a nevrátili
zatím ani korunu, přišla například agentura Mediafax s tím, že ji o tom informovala obecně prospěšná
společnost Acta non verba.
Skutečnost je však jiná. Kandidáti VV před volbami do poslanecké sněmovny slibovali vracet pouze
nespotřebované peníze určené na dopravu, kancelářské potřeby a reprezentační účely, a to do
státního rozpočtu. „Ve chvíli, kdy jsme se dostali do sněmovny, zjistili jsme, že tyto prostředky putují
do rozpočtu dolní komory parlamentu. Proto jsme se rozhodli, že je budeme raději posílat na společné
konto a z něj pak přímo na konkrétní dobročinné účely,“ popisuje zavedenou praxi Jana Drastichová,
garant poslaneckého klubu VV pro tuto problematiku.
Pokud jde o konkrétní čísla, na kancelářské potřeby dostávají 2 200 Kč, výše náhrad na cestovné závisí
na vzdálenosti bydliště poslanců od Prahy a pohybuje se od 22 do 34 tisíc korun, na reprezentační
účely jim náleží necelých 10 tisíc korun. Podle Jany Drastichové poslanci VV každý měsíc na základě
příslušných daňových dokladů vyúčtují své výdaje spojené s výkonem funkce a zbylou částku posílají
na za tím účelem otevřený účet. „V případě, že daný měsíc vyčerpáme všechny náhrady, putuje na
konto aspoň deset procent z jejich celkové částky, i kdybychom je měli vyčlenit ze základního platu,“
upřesňuje Drastichová s tím, že v takovém případě každý poslanec na účet posílá zhruba od 3,5 tisíc
do 4 700 Kč měsíčně.
O tom, kam konkrétní částka doputuje, se pak usnáší poslanecký klub VV na základě doporučení
svého předsednictva. Pravidlo je takové, že v jednom měsíci jdou peníze ve vybraném kraji na jeden
charitativní projekt. I díky nespotřebovaným náhradám poslanců VV se například Středisko
speciálních služeb v Hodoníně nemusí bát vystěhování, protože si mohlo dovolit koupit vlastní
pozemek (posláno 140 000 Kč), v Plzni mohli zřídit babybox (posláno 100 000Kč), ostravské Sdružení
pěstounů mohlo koupit speciální kočárek a pomůcky pro děti s mentálním i fyzickým poškozením
(posláno 160 000 Kč) a stejná částka putovala i na pomoc Ústeckému a Libereckému kraji po
letošních povodních. Celkem na dobročinné účely poslanci VV dosud věnovali více než 700 000 korun.
„Proč jsme za dobrou věc ze strany médií napadáni a nepravdivě osočováni, když v kuloárech nad naší
aktivitou kolegové napříč politickými stranami kroutí hlavami?“, podivuje se poslankyně Jana
Drastichová a dodává, že na rámec tohoto systémového opatření poslanci VV přispívají i jednorázově
také na další vybrané charitativní účely.

