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Tisková zpráva: 

Neziskovová organizace žádá omluvu poslanců a 
vrácení peněz 

Praha, 25. května 2010 – Oficiální parlamentní delegace podnikla počátkem března výlet do Peru. 
Nezisková organizace Acta non verba(1) považuje výlet za zbytečný a předražený a vyzvala 
poslance, aby vrátili peníze a desetkrát opsali větu: „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze 
daňových poplatníků.“  

Zákonodárci vyslali na výlet mezi indiány šest poslanců: Dlouhého, Červenku, Látku, Mlčáka, 
Rujbrovou, Mallotovou.(2) Podle neziskovky Acta non verba šlo o soukromý výlet poslanců za 
peníze daňových poplatníků maskovaný jako pracovní cesta a přínos pro Českou republiku není 
žádný.  

Výlet do Peru nás stál více než 1 400 000,- Kč. To je přibližně 240 000,-Kč na jednoho poslance 
za sedmidenní výlet. Běžná cena takového zájezdu činí 65 000,- Kč. Parlamentní zájezd byl 
předražen o více než 250%. Přestože měli poslanci zajištěné jídlo v hotelu, dostali ještě 
proplacené diety.  

Acta non verba vyzvala kontrolní výbor parlamentu, aby věc prošetřil, projednal a sjednal nápravu. 
Neziskovka žádá vrácení částky ve výši přibližně 240 000,-Kč každým poslancem do rozpočtu 
parlamentu.  

Ředitel neziskovky Vojtěch Razima k tomu dodává: „Jednání zákonodárců výrazným způsobem 
snižuje důvěru v zastupitelskou demokracii. V době ekonomické krize je takové jednání navíc 
krajně nevkusné. Stížnost jsme poslali už před více než měsícem a stále nemáme odpověď.  
Přitom zákon ukládá parlamentu bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. To ale 
zákonodárcům nevadí, už dávno mají pocit, že jsou nad zákonem. Kdyby poslanci neměli imunitu, 
podali bychom na ně trestní oznámení pro trestný čin podvodu a zpronevěry. Navíc poslanecká 
sněmovna dlouhodobě stvrzuje platnost přísloví, že vrána vráně oči nevyklove a svoje poslance k 
trestnímu stíhání nevydává. Proto žádáme, aby každý poslanec, který se výletu do Peru zúčastnil, 
napsal a zveřejnil omluvu daňovým poplatníkům. Žádáme, aby každý poslanec vlastnoručně 
desetkrát opsal větu: „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ Pokud se 
k nám někdo chce připojit, je možné si stáhnout dopis na našich www stránkách 
(www.kverulant.org) a počastovat jím kontrolní výbor dolní sněmovny. Nemyslíme si, že dopisy 
budou stačit, ale je lépe rozsvítit alespoň malou svíčku než proklínat tmu. Plánujeme další akce.“ 

 

Další informace: 

Vojtěch Razima,  ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 
Mobil: 602 547 235 
e-mail: info@kverulnat.org 
http:// www.kverulant.org 
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Poznámky pro editory: 

1. Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je 
vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a tak dosahovat 
pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, 
ale činy.“ Internetové stránky jsou na adrese www.kverulant.org. Úřady rády označují 
oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového, 
pozitivního významu. Takovým kverulantem chce společnost být.  

2. Odpoděď poslanecké sněmovny z 13.4.2010 na dotaz k nákladům cesty: 

 

 

3. Vlastníkem autorských práv k dále uvedené fotomontáží je Acta non verba, o.p.s. 
Společnost prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím. Dobrovolný licenční 
poplatek je možno uhradit jako dar na účet společnosti 4350490001/5500, vedený u Raiffeisen 
BANK. Darovací smlouva bude zaslána na vyžádání.  
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