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Vojtěch Razima

Od: Vít Němeček [nemecekv@psp.cz]
Odesláno: 15. srpna 2010 22:41
Komu: info@kverulant.org
Předmět: Postoupení: Postoupení: stížnost na nevhodné chování zákonodárců 
Přílohy: Image.1281905671341.jpg; Příloha 3 20100528 odpověď Koníček Peru.pdf; 20100719 

další stížnost -  cesta do Peru M.doc; Příloha 1 20100416 stížnost -  cesta do Peru.doc; 
příloha 2 odpověď Peru _2_.pdf

Utajení: soukromé

Vážený pane Razimo, 
 
zcela rozumím Vaší obavě o plýtvání státními prostředky a ujišťuji Vás, že i Váš podnět 
bude jedním z těch, které budou vzaty v potaz při současných úsporných opatřeních vzhledem 
ke státnímu rozpočtu. 
 
Chci Vás informovat o tom, že Poslanecká sněmovna se jenom do konce roku rozhodla ušetřit 
na zahraničních cestách více 9 miliónů korun a příští rok budou muset být úspory ještě 
mnohem vyšší. Na druhé straně nelze hodnotit zahraniční diplomacii jednoduchým cenovým 
srovnáním s nějakým turistickým zájezdem. Podle dostupných informací se jednalo o cestu, 
která byla dlouhodobě připravována ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, její záměr byl 
dlouho dopředu schválen organizačním výborem Poslanecké sněmovny v době, kdy Česká 
republika předsedala Radě Evropské unie a oficiální diplomatická jednání posílila 
zahraničně politickou prestiž našeho státu. Zároveň je však také třeba dodat, že tuto 
cestu zorganizovala minulá Poslanecká sněmovna, jejíž mandát skončil květnovými volbami, a 
současný Parlament nemá žádnou možnost se k ní jakkoli vracet. Měl jste, stejně jako 
milióny dalších občanů České republiky, příležitost vyjádřit svůj nesouhlas s kroky členů 
této Sněmovny svým hlasováním ve volbách. Věřím, že jste tuto šanci, toto základní právo, 
které Vám poskytuje systém parlamentní demokracie, využil a byl jste jedním z těch, kteří 
se zasloužili o změnu politického složení současné Poslanecké sněmovny. 
  
Doufám, že budete stejně pozorně jako v minulosti sledovat i naši práci a že s ní budete 
moci vyjádřit větší spokojenost než dosud. 
  
S pozdravem MUDr. Vít Němeček 
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Vážený pane poslanče, 
  
podávám tímto stížnost na nevhodné chování zákonodárců a žádám, aby ji kontrolní výbor 
parlamentu projednal. 
  
S pozdravem 
  
  
 Vojtěch Razima 
 ředitel společnosti 
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