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Tisková zpráva: 

Poslanci za Věci veřejné nevrátili ani korunu 
z poslaneckých náhrad 

Praha, 6. prosince 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) (ANV) zjistila, že poslanci 
za Věci veřejné (VV) jsou velmi pilní v čerpání poslaneckých náhrad. S vracením už je to 
horší. Od složení poslaneckého slibu do 1. listopadu 2010 vyčerpali poslanci Věcí 
veřejných v náhradách 4 234 000 korun, nevrátili nic. 

Parlamentní volby v roce 2010 opět přinesly množství nesplněných slibů politických stran. Jedním 
z takových byl i slib Věcí veřejných, že budou vracet poslanecké náhrady. Členové poslaneckého 
klubu Věci veřejné si na první schůzi odhlasovali, že budou každý měsíc náhrady vracet a 
předseda Radek John dokonce před volbami sliboval, že bude v parlamentu hledat to správné 
okénko k navrácení poslaneckých náhrad. ANV položila poslanecké sněmovně dotaz, zda VV 
poslanecké náhrady skutečně vrací. Zde je výsledek.(2) Od složení poslaneckého slibu do 1. 
listopadu tohoto roku vyčerpali šikovní poslanci za VV celkem 4 234 000 Kč. Tato částka činí 98 % 
z toho, co vyčerpat mohli. A nevrátili ani korunu.  

Místo vracení poslanecký náhrad údajně poslanci VV podporují charitu. Na svých stránkách se 
chlubí, že rozdali již 710 000,- Kč.(3) 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.(4)    

Ředitel společnosti ANV Vojtěch Razima komentuje údajnou charitu poslanců: „Jistě nejsem 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.“  

Vojtěch Razima pokračuje: „Radek John byl zvolen jistě také proto, že slíbil, že nebude tak 
nenažraný jako papaláši před ním. Proto jsme ho vyzvali, aby poslanci za VV vrátili zpět do 
rozpočtu poslanecké sněmovny 4 234 000,- Kč a začali poslanecké náhrady vracet každý měsíc, 
jak se usnesli. Také jsme vyzvali a znovu tímto vyzýváme pana Johna k omluvě.(5) Podle nás by 
měl Radek John desetkrát opsat větu „Už nikdy nebudu lhát ve volební kampani“ a takto 
napsanou stránku podepsat a zveřejnit. Nám tato forma omluvy přijde adekvátní, každá jiná 
omluva bude rozplizlým politickým mlžením. Přestože podle nás naplňuje jednání pana Johna 
všechny znaky trestného činu podvodu, trestní oznámení nepodáme. Kdo by asi chtěl vyšetřovat 
svého nejvyššího šéfa, navíc s poslaneckou imunitou?“ 

 

Další informace: 

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 
Mobil: 602 547 235 
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
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Poznámky pro editory: 

1. Společnost Acta non verba si klade za cíl hájit zájmy daňových poplatníků, vyvolávat tlak 
veřejnosti proti špatnému fungování státní správy a dosahovat tak konkrétních, pozitivních 
změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ To 
je i motto společnosti. ANV si získala široký zájem veřejnosti především zveřejnění seznamu 
špatných pumpařů legálně získaného od České obchodní inspekce a bojem proti billboardům. 
Internetové stránky jsou na adrese www.actanonverba.cz . 

2. Odpověď poslanecké sněmovny 22. 11. 2010 
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3. https://www.veciverejne.cz/nahrady.html stav  k  22. 11. 2010 

 

 

4.  Výpočet ANV 

 

https://www.veciverejne.cz/nahrady.html
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5. Dopis Radku Johnovi:  

 


