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Acta non verba podala trestní oznámení na Radka Johna, 

protože Věci veřejné nevracejí poslanecké náhrady 

Praha 1. 7. 2011 -  Předseda stany Radek John před volbami sliboval, že bude v parlamentu hledat 

to správné okénko k navrácení poslaneckých náhrad. Nehledal a nevrátil. Nezisková organizace 

Acta non verba (ANV) v tom vidí podvod a dnes podala na Johna trestní oznámení. 

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 jejich 
navrácení. ANV už loni položila poslanecké sněmovně dotaz, zda VV poslanecké náhrady skutečně 
vrací. Nevraceli. Od složení poslaneckého slibu do 1. listopadu 2010 vyčerpali šikovní poslanci za VV 
celkem 4 234 000 Kč. Tato částka činí 98 % z toho, co vyčerpat mohli. A nevrátili ani korunu. (1)  ANV 
proto tehdy vyzvala Radka Johna, aby poslanci za VV vrátili zpět do rozpočtu poslanecké sněmovny 
vše co véčkaři vyčerpali a začali poslanecké náhrady vracet každý měsíc, jak slíbili. (3) Radek John i 
ostatní véčkaři tuto výzvu ignorovali. 

ANV se už tehdy domnívala, že jednání Radka Johna naplňuje všechny znaky trestného činu podvodu, 
ale trestní oznámení nepodala. Radek John byl v té době ministrem vnitra, a kdo by asi chtěl 
vyšetřovat svého nejvyššího šéfa, navíc s poslaneckou imunitou?  

V květnu 2011 se situace změnila, Radek John už není ministrem vnitra, a tak si ANV znovu vyžádala 
od poslanecké sněmovny údaje o poslaneckých náhradách VV. Tentokrát se zeptala opravdu na 
všechny náhrady, nejen na ty paušální. A dozvěděla se, že od složení poslaneckého slibu  
do 22. 4. 2011 vyčerpali poslanci VV jen na poslaneckých náhradách celkem 26,5 miliónu korun.  
A zase nevrátili ani korunu. (2)   

Poslanci VV údajně podporují charitu. Nyní však už jen 3 % místo původních 7 % z vyplacených příjmů. 
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. Proto jsme na Johna dnes podali trestní oznámení.“ (4)  

Více informací zde: http://www.kverulant.org/VV%20poslanecke%20nahrady.html 
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3. Dopis Radku Johnovi:  

 



 

4. Tresní oznámení:  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


