Podnět číslo 20101022093806
1) Podnět č.j.

20101022093806

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Brno

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Ústavní soud, experti na ústavní právo, předseda strany Věci Veřejné (VV) Radek John
podani@usoud.cz, r.john@veciverejne.cz

6) Co je třeba udělat

Přezkoumat ústavnost znění smlouvy mezi politickou stranou Věci Veřejné a jejími volenými
zástupci, včetně tajných dodatků a zajistit její zveřejnění.
Z textu smlouvy, kterou zveřejnil iDnes
(http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A100526_KLU_SMLOUVAVV.PDF) vyplývá, že smlouva poslanci
zakazuje svobodně vyjadřovat vlastní názor, který nebyl odsouhlasen vedením strany. Také mu nařizuje
hlasovat podle přání poslaneckého klubu. V případě porušení mu hrozí peněžitá pokuta. To je
protiústavní podle čl. 26 Ústavy České republiky.
Zajistit zveřejnění kompletní smlouvy, včetně dodatků. Smlouva není předmětem zákona o
utajovaných skutečnostech, jejím obsahem nejsou ani důvěrné obchodní informace. Smlouva se týká
fungování volených zastupitelů, kteří z titulu parlamentní demokracie mají zastupovat občany. Proto mají
občané právo znát obsah takové smlouvy.
Klíčová slova: Škarka, Kočí, Huml, Bárta, John, grunt

7) Autor podnětu

Iniciativa Vyměnili jsme politiky, Tomáš Malý, vymenilijsmepolitiky@gmail.com
Úpravy a dodatky Arbed

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20101022093806

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
06. 08. 2014
Sličné ženy z VV skončily TAKTO:-)
Ohlásil:
17. 07. 2014
Kdysi dominantní osobnost PS a VV Kateřina Klasnová stranu opustila.
Podrobnosti.
Ohlásil:
25. 01. 2014
Nejvyšší soud (NS) s konečnou platností prohlásil, že osobní finanční půjčky mezi poslanci politické
strany VV (Věci veřejné), které které poskytly záminku k jejich diskretizaci a měly fatální dopady na
existenci strany nebyly poskytovány v rozporu se zákonem.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed
26. 03. 2013
Poslanec VV Vít Bárta byl osvobozen i odvolacím soudem s tím, že poslankyně Kočí a poslanec Škarka od
něho finance vylákali, aby ho následně mohli politicky diskreditovat.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 02. 2013
Sněmovní pravice účelově snížila počet poslanců, kterí mají právo na založení klubu a na příslušné
finanční příspěvky z 10 na 6. Tím legalizovala přeběhlictví, protože klub si nyní založí i nikým nevolená
strana LIDEM
PODROBNOSTI.i
Ohlásil:
04. 01. 2013
Viktor Pagio resignoval na post místopředsedy strany LIDEM. Trvá na dohodě o ochodu ministrů strany z
vlády, ktrou předsedkyně pred Vánocemi vyhlásila a nyní ji zpochybňuje.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 12. 2012
Dlouhodobá mediální kampaň proti VV skončí p.p. fiaskem. Odvolací soud konstatoval, že zakladatel a
bývalý předseda strany VV Vít Bárta se trestného činu nedopustil. Barta zjevně překročil meze tolerance
"mafií", když z funkce ministra dopravy likvidoval korupci při realizaci liniových staveb.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

20. 12. 2012
Premiér Nečas (ODS) - přes mnohá varování- jmenoval, ale už po 8 dnech odvolal ministryni obrany
Karolinu Peake (LIDEM). Prezident jeho rozhodnutí bleskově potvrdil a opozice tvrdí, že "mouřenín splnil
úkol a může jít". Poslanci nikým nevolené strany LIDEM (+ pravomocně odsouzený poslanec ODS) den
předtím pomohli odhlasovat národem nechtěné reformy. Poslanec odchází do vězení a ministři ze strany
LIDEM podají demisi dne 10.1.2013 :-)
PODROBNOSTI
Ohlásil:
14. 12. 2012
Z VV zběhlá Karolina Peake (zakladatelka NIKÝM NEVOLENÉ ministrany LIDEM) se odvážně ujala řízení
ministerstva obrany a okamžitě z funkcí odvolala jednoho náměstka (vývalého náčelníka GŠ) + 2
významné úředníky. PODROBNOSTI
Ohlásil:
03. 12. 2012
Obhajoba člena VV JUDr. Víta Bárty (vztažená k době jeho působení ve funkci ministra dopravy) je ZDE.
Ohlásil:
01. 12. 2012
Premiér zjevně uvažuje o tom, že ministryní obrany by mohla být z VV zběhlá Karolina Peake, zatímco VV,
bez nichž by Nečasova vláda nevznikla, pořádají "protivládní" nakupovací zájezdy do zahraničí. :-)
Ohlásil:
16. 10. 2012
Předseda VV Radek JOhn příznivcům této strany napsal(m.j.): Volby, ve kterých ODS ztratila 78 mandátů,
ČSSD 75 mandátů a KSČM 68 mandátů nově získala svědčí o tom, že velká část voličů ztratila historickou
paměť, KSČM u vlády už jim nevadí a v příštích parlamentních volbách tak hrozí nový „Vítězný únor“.
Těm, kteří šli k volbám zřejmě korupce nevadí natolik, aby zavrhli strany s ní spojené. Týká se to ČSSD,
TOP 09 i ODS a přesně v tomto pořadí.
Ohlásil:
28. 08. 2012
Vládní a parlamentní strana LIDEM (zběhové z VV - Karolina Peake, Viktor Paggio) má pouze 100 členů.
ZDROJ
Ohlásil:
14. 06. 2012
Protikorupční policie konstatovala, že ´účty VV jsou vpořádku.
ZDROJ
Ohlásil:
29. 05. 2012
Odpadlíci od VV založili novou politickou stranu LIDÉ.
Ohlásil:
05. 05. 2012
Nová politická strana bývalé místopředsedkyně VV Karoliny Peake bude mít doménu lidem.cz
Podrobnosti
Lidé ji však už začali zesměšňovat.
Ohlásil:
29. 04. 2012
Cit. z textu pátého odstavce etického kodexu VV, jehož autorkou jsou "přeběhlice" Lenka Andrýsová a
Karolína Peake:
Při plnění svého mandátu se bude zástupce občanů zasazovat o maximální prosazování volebního a
politického programu strany či subjektu, jehož zájmy zastupuje a prosazuje. Bude tudíž respektovat
usnesení příslušného komunálního, poslaneckého či senátorského klubu, ke kterému přísluší, a dále bude
zohledňovat usnesení Rady, Grémia a Konference. Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce
změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen.
Ohlásil:
25. 04. 2012
Poslankyně JUDr. Karolina Peake porušila etický kodex VV,na jehož vzniku se přímo podílela. V tom je
doslovně řečeno: "Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za
kterou byl zvolen"
Ohlásil:

22. 04. 2012
Politická strana Věci veřejné (VV) se rozdělila. Karolina Peake (+7) míní založit novou politickou stranu
(zpočátku desetičlený poslanecký klub) a hodlá podporovat pravicovou vládu téměř bezvýhradně.
Radek John, Kateřina Klasnova (+ ....) hodlají udržet pohromadě původní "véčkaře" a netouží po demisi
vlády. Jinak řečeno: lidé, kteří byli zvoleni za slib rozvoje OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI a závazek
NEspolupráce s politickými "dinosaury", teď zachování "korýtek dinosaurů" aktivně brání.
Dokonce v situaci, kdy vládě důvěřuje pouze 23% občanů.
Ohlásil:
17. 04. 2012
Stranu VV opustili a novou "platformu" hodlají založit poslanci a poslankyně: Karolina Peake, Viktor
Paggio, Jiří Rusnok, Dagmar Navrátilová, Jana Suchá, Lenka Andrýsová. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 04. 2012
Vít Bárta, nepravomocně odsouzený za uplácení stranických kolegů, se dnes (15.4.2012) velmi dobře
obhajoval před mimořádně útočným moderátorem televizního pořadu "Slovo Václava Moravce". Tím p.p
získal podporu mnoha občaanů a např. i nepřímou podporu pana Tomio Okamury, který - pokud bude
zvolen senátorem - hodlá kandidovat i v prezidentských volbách.
Ohlásil:
13. 04. 2012
Předseda poslaneckého klubu VV Vít Bárta dostal od soudu podmínečný trest (18 měsíců) za uplácení,
poslanec Jaroslav Škarka (zvolen za VV) byl odsouzen na 3 roky do vězení za podvod. Oba se proti
rozsudku odvolali.
Zda se podvodu dopustila i poslankyně Kristýna Kočí(zvolena za VV) by měla vyšetřit policie.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
10. 04. 2012
VV "spáchaly politickou sebevraždu" a zůstávají ve vládní koalici.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
04. 04. 2012
Véčkaři trapně lavírují. 3.4.2012 prohlásil jejich místopředseda Jarolím, že příští den jejich ministři opustí
vládu a pokud se tak nestane, on opustí svoji funkci. 5.5.2011 předseda John "změnil názor" a Jarolím se
omluvil.
Věci veřejné o svých plánech jednají zásadně neveřejně a veřejnost se domnívá, že jim už nejde o veřejný
zájem, ale o udržení VV v politice - za každou cenu.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
30. 03. 2012
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) rozdal dvěma náměstkům více než čtvrt milinové odměny,
další tři dostali necelých dvě stě tisíc.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
30. 03. 2012
pá 30.3.2012 16:21 - Tomáš Jarolím, místopředseda Věcí veřejných navrhuje odstoupení ministrů VV z
vlády. Hlavní důvody: Nemožnost prosadit zákon o prokázání majetku skrz koalici. Jasná snaha zabránit
vyšetřování minulých korupčních kauz vedoucích i do řad politických matadorů napříč politickým
spektrem. Bezdůvodně personální kroky jako odebrání resortu ministerstva vnitra. Znemožnění
implementace zástupců VV do státních organizací a podniků zajišťujících kontrolu a tok informací
nutných k zjišťování a předcházení korupci
Ohlásil:
13. 03. 2012
Na portálu zmenpolitiku.cz je PETICE na podporu Víta Bárty, který je právě souzen pro podezření z
uplácení kolegů z "vlastní" strany.
Ohlásil:
12. 03. 2012
To, že V. Bárta (jako ministr dopravy) připravil stavební lobby o miliardové zakázky a začal odkrývat
minulé korupční kauzy lze považovat za zdroj mobilizace sil proti němu i celé straně VV.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

05. 03. 2012
V právě probíhajícím soudním procesu (obžalován je místopředsda VV Vít Bárta) padla i slova: "Na jedné
z koncepčních porad Bárta řekl, že na rozběhnutí strany dostal 200 milionů od Hrdličky a Janouška a že
jim tuto investici bude muset vrátit. Nato se Klasnová zeptala, v jaké výši, a Bárta řekl, že asi
dvojnásobek."
ZDROJ
Ohlásil:
11. 01. 2012
VV potvrdily status bezpáteřné strany.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
01. 01. 2012
V Kanadě prý se diskutuje o podivném zalolžení strany VV v Česku. Dokumenty jsou ZDE.
Ohlásil:
07. 12. 2011
Exministr vnitra Radek John, poslanec a předseda VV dostal opět "trafiku" + 22700Kč měsíčně navíc.
ZDROJ
Ohlásil:
10. 11. 2011
Sněmovní většina ČSSD, KSČM a VV tak společnými hlasy prosadila zachování daňového zvýhodnění
stravenek. Poslanci Věcí veřejných pak současně přispěli i k tomu, aby část odvodů z hazardu nadále
spravovaly loterijní společnosti. Kvůli zmatkům ve Sněmovně pak bude mít daňová reforma účinnost až
od roku 2014.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
14. 09. 2011
Zatímco strana VV od slibu "zajistit přímé volby starostů" ustupuje (mají být pouze ve malých obcích),
Strana práv občanů - zemanovci (SPOZ) údajně získala už 50 tis. podpisů na podporu přímé volby
prezidenta, hejtmanů a starostů.
ZDROJ
Ohlásil:
29. 08. 2011
Strana VV vydala tiskové prohlášení ke zveřejnění závěrečné zprávy forenzního šetření financování strany.
Šetření neprokázalo nezákonné jednání při financování strany.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 08. 2011
Šimon Stokejza, asistent poslance Babáka (VV), oznámil policii korupční jednání. Pokud nejde o předem
připravenou akci, která by měla stranu VV ukázat v lepším světle, jde teprve o druhý případ, kdy aktér
"politické scény" pokus o uplacení včas oznámil. Prvním byl Petr Pithart.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
29. 07. 2011
Státní zastupitelství v Praze 7 zastavilo šetření předsedy Věcí veřejných (VV) Radka Johna kvůli
mimořádným statisícovým odměnám, které uděloval svým náměstkům. Jejich vyplácení bylo podle
zastupitelství nemorální, nikoliv nezákonné.
PODROBNOSTI
Poznámka autora tohoto hlášení:
Jednání v rozporu s dobrými mravy je vždy protizákonné. John odměny v rozporu s dobrými mravy
vyplatil, náměstci je v rozporu s dobrými mravy přijali a navíc se bezdůvodně obohatili. Tohle snad
pochopí každý - ledaže by snad studoval práva v Plzni.
Ohlásil:
18. 07. 2011
Výbor pro obranu a bezpečnost PS se rozdělí na dva - aby předsedou jednoho z nich mohl být předseda
VV Radek John?
Naprostá většina poslanců a senátorů bere příplatek za práci v některém z výborů či komisí.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 07. 2011
Funkci, kterou opustil Radek John přebírá Karolina Peake.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

30. 06. 2011
Véčkaři se spokojí i s málem, ale vládu neopustí:-)
PODROBNOSTI
Ohlásil:
10. 06. 2011
Předseda VV Radek John - jako ministr vnitra- nakládal ze statisícovými odměnami "za vynikající práci"
jako s dárečky k narozeninám.
ZDROJ
Ohlásil:
29. 05. 2011
Celostátní konference VV v Hradci Králové změnila Stanovy. Změnil se jeden ze základních principů
fungování strany - referenda. Nově nejsou závazná, ale jen doporučující. Ve výjimečných případech
ale může Grémium rozhodnout, že závazná budou.
Podrobnosti
Ohlásil:
27. 05. 2011
Politika VV a bývalého ministra dopravy Vita Bártu obhajuje kandidát na prezidenta prof. Jan Sokol. ¨
ZDROJ
Ohlásil:
26. 05. 2011
Staronového předsedu VV Radka Johna potvrdilo ve formální funkci 1197 registrovaných véčkařů, kteří
klikli na internetu, či odeslali textovou zprávu. Strana má sice zhruba 18 000 registrovaných příznivců,
hlasovat z nich mohlo ale pouze 6225, jelikož museli před volbou ověřit svoji e-mailovou i poštovní adresu
a číslo mobilního telefonu. Z tohoto počtu jich nakonec odevzdalo svůj hlas pouhých 2523, kteří ještě ve
volební systém VV neztratili důvěru.
ZDROJ
Ohlásil:
23. 05. 2011
Vítězem v přímé (internetové) volbě předsedy strany stal Radek John, který obdržel 1.197 hlasů. Celkem
se hlasování zúčastnilo 2.523 véčkařů (z cca 6300) s ověřeným e-mailem, číslem mobilního telefonu a
poštovní adresou.
Ohlásil:
14. 05. 2011
Přepis nahrávek opileckého projevu představitele strany VV Víta Bárty a přirovnání strany VV k dědicům
klausovské politiky je ZDE
Ohlásil:
13. 05. 2011
Další nahrávka rozhovorů mezi představiteli VV.
PŘEPIS
Ohlásil:
12. 05. 2011
11.5.2011 - Předseda strany VV Radek John resignoval na funkci místopředsedy vlády pro potírání
korupce.
Ohlásil:
10. 05. 2011
Představitel VV Vít Bárta využil k rodinnému výletu do Jižních Čech vládní limuzinu.
Ohlásil:
10. 05. 2011
Problematická poslankyně Kristína Kočí popisuje obvyklý průběh velmi neveřejných schůzek
představitelů Věcí veřejných.
Ohlásil:
09. 05. 2011
Další problémy volebního systému VV.
Ohlásil:

07. 05. 2011
Představitelé VV ví, jak který z jejich členů a příznivců hlasoval v jednotlivých referendech. Zdá se, že ti,
kteří hlasovali "levicověji" nebudou připuštěni k přímým volbám předsedy VV. Systém prověřování
"Véčkařů" je poměrně složitý (jedinec dostane kód SMSkou a další dopisem) a mnoho lidí od další
spolupráce s touto stranou odradí.
Ohlásil:
04. 05. 2011
Problematický zdroj financování VV .
Hlavní sponzoři.
Ohlásil:
01. 05. 2011
Na základě dohod koaličních stran rozhodla vláda o zřízení výboru pro koordinaci boje s korupcí. Výbor
bude mít 13 lidí a v jeho čele bude stát vicepremiér a předseda VV Radek John. Výbor bude v letošním
roce hospodařit s částkou 21,5 milionu korun, příští roky by se mělo jednat o 25 milionů korun. Konkrétní
pravidla upravující fungování výboru by měla být hotová do konce května. Vicepremiér John ve své nové
práci spatřuje především úlohu koordinátora. Chce hlídat termíny úkolů, které resorty dostaly v rámci
boje s korupcí, nebo v nových zákonech vyhodnocovat rizika možné korupce. Plánuje také důsledně
kontrolovat, zda jednotlivá ministerstva mají dost peněz na boj s korupcí.
Ohlásil:
26. 04. 2011
Viz komentáře k článku http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-234-senior-pise-veckarum.html
Ohlásil:
22. 04. 2011
Další poslanec VV (Otto Chaloupka) nakládal s penězi daňových poplatníků netransparentně - bez
písemné smlouvy se svým hodonínským asistentem.
Ohlásil:
21. 04. 2011
Nový místopředseda vlády Radek John ještě neví co bude dělat (možná vylepší protikorupční manuál.),
Trnsparency internecional opouští protikorupční tým MV, ale pro jeho"štíhlou trafiku" (za plat 128 + 17
tis.Kč měsíčně) se v Vladislavově ulici vyklízí celé patro vládní budovy.
Ohlásil:
20. 04. 2011
VV původně odmítali "trafiku" pro svého předsedu Johna, ale nyní ji vítají.
V době, kdy by se představitelé VV měli svých členů a příznivců zeptat, zda strana má či nemá setrvat v
koalici s politickými "dinosaury", kteří ji téměř bezdůvodně dehonestovali, organizují "referenda" na téma:
* Souhlasíte se záměrem VV zpřísnit tzv. protikuřácký zákon?
* Mají VV iniciovat legislativní změny, které by zakazovaly stavět budovy v záplavových oblastech?
Ohlásil:
19. 04. 2011
Politici VV změnili názor. Jejich předseda Radek John opouští post ministra vnitra a spokojí se s "trafikou"
místopředsedy vlády pro bpoj s korupcí.
Ohlásil:
18. 04. 2011
Fotografie poslanců strany VV.
Ohlásil:
18. 04. 2011
17.4.2011 - v souvislosti s kauzami Bárta a Babák si poslanec VV Ing. Viktor Paggio (v Č.Krumlově)
poznamenal, že je třeba, aby strana měla transparentní finanční účet - jaký např. má Pirátská strana.
Ohlásil: Arbed
16. 04. 2011
Jeden z názorů na poslankyni Kristýnu Kočí je ZDE
Ohlásil:
13. 04. 2011
Poslankyně zvolená za VV Kristýna Kočí (dříve ODS) vysvětluje,
proč v půlhodinovém(?) rozhovoru mystifikovala stranického kolegu pana Lukáše Vícha.
Ohlásil:

06. 04. 2011
Poslanec za VV (Škarka) tragikomickým způsobem vysvětluje, proč přijímal od kolegů "dary na
reprezentaci" a neví zda byly zdaněny.
Ze strany VV jsou potupně odstavování "udavači a zrádci" Škarka, Kristína Kočí, Huml ....
Ohlásil:
28. 12. 2010
Na problematické jednání strany VV upozorňuje Jakub Patočka.
Ohlásil:
28. 12. 2010
Správce NDOP vysvětlil panu V.Soukupovi, jak lze získat informaci o průběhu realizace tohoto podnětu.
Ohlásil: Arbed
19. 11. 2010
Prosím o informaci o aktuálním stavu prošetřování podnětu. V.Soukup, sobal@sobal.cz, 603373390,
68351 Holubice 29
Ohlásil: V.Soukup, sobal@sobal.cz, 603373390, 68351 Holubice 29
01. 11. 2010
dali jsme podnět na zrušení politické strany Věci veřejné na Vládu ČR, podle zákona o politických
stranách.Jediné co tato Vláda udělala tak to dala k vyřízení p.Johnovi na MV ČR na místo toho,aby návrh
předložila prezidentu republiky podle cit.zákona. Podnět je k dispozici a odpověď taktéž.
Podnět byl dán důvodně cca před 2 měsíci a opět nic. Prezident jako hlava státu připustil likvidaci ČR po
politické,ekonomické a morální stránce.To uvádím proto,že on má právo zasáhnout a necpat se do sbírání
ohlasů ve světě za globální oteplování atp. Doma nic neudělal. Mám jen strach ,aby si pro mě, za tuto
kritiku, nepřišla novodobá StB.
Ohlásil: klofac.j@seznam.cz
23. 10. 2010
Zveřejněno na webu iniciativy http://www.vymenilijsmepolitiky.cz
Ohlásil: vymenilijsmepolitiky@gmail.com

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

