Podnět číslo 20050129080500
1) Podnět č.j.

20050129080500

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět poslanec, senátor

6) Co je třeba udělat

Zvážit, zda by přece jenom nebylo účelnější pořádat se zahraničními kolegy častější internetové
videokonference - než utrácet ročně v průměru téměř 250 tis. Kč na zahraniční cesty každého poslance
či senátora. Při započtení výdajů na vnitrostátní dopravu by poslanec musel denně prosedět za volantem
minimálně 6 hodin. Pozn.: do uvedené částky nejsou započteny výdaje související s provozem a častou
inovací vládní letky. Aktuálně je požadováno 6 mld. Kč na nová letadla.
Klíčová slova: videokonference .
FH

7) Autor podnětu
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-20050129080500

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 02. 2018
Policejní ochranná služba kupuje po pěti letech novou flotilu aut pro ústavní činitele, a to 18 limuzín
BMW zhruba za 50 milionů korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 11. 2017
Využívání videokonferencí se zvyšuje. Běžné je v televizích a rozšiřuje se soudnictví. Úspora nákladů na
dopravu a střežení vězněných osob k soudnímu jednání se v r. 2017 blíží částce milionu Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 07. 2017
Prof. Zdeněk Zbořil doporučuje, aby se velcí státníci už nescházeli a posílali si „velké myšlenky“ mailem.
Varianta: scházet se na pustém ostrově, kde by měl každý své indiánské tý-pý.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2017
Americký prezident "prolétá" 4 miliony dolarů za měsíc,tzn. 0,71Kč na obyvatele. Výdaje české vládní
letky se utajují?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 06. 2017
Dlouhodobě nemocný senátor Čuba se vzdal platu i náhrad, ale dál hodlá vykonavat svou funkci - ze
zlínské kanceláře.
Ohlásil:
23. 05. 2016
Premiér Sobotka je právě na své čtvrté služební cestě do Israele. Proudový Challenger CL-601 z vládní
letky už vyžaduje opravu. Bude stát 182 mil.Kč.
Ohlásil:
06. 04. 2016
Český Senát je poměrně slušně zavedenou cestovní kanceláří, zaměřenou především na atraktivní
destinace?
Ohlásil:
27. 11. 2014
Údržba letadel vládní letky stojí (v průběhu životnosti strojů ) dvakrát více než vlastní technika.
Podrobnosti.
Ohlásil:

12. 11. 2014
ZVÝŠIT PRIORITU
I Rusové už přišli na to, že moskevský "Kreml" může jednat s manažery dálného východu postřednictvím
internetu.
Ohlásil:
09. 11. 2014
V "civilu" ubývá služebních cest a přibývá videokonferencí?
Ohlásil:
24. 07. 2014
Zejména pro přepravu vojáků na zahraniční mise potřebujeme prý další vládní aerobus.
Ohlásil:
18. 06. 2014
Firma Omnipol zprostředkovala české armádě u německého servisního střediska kanadského výrobce
Bombardier servis a nový nátěr problematického letounu vládní letky, za "pouhých" 180 mil. Kč. Kolik Kč
si účtoval zprostředkovatel není známo?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 06. 2013
Školení o dálkových komunikačních technologiích nabízí i firma videokonference2013.cz/
Ohlásil: Arbed
16. 11. 2011
Zajímavý film (100 min., angl. - české titulky) o vlivu "chemtrails" na zemskou atmosféru a o možnostech
zneužití souvisejících fyzikálních jevů pro vojenské účely je
ZDE
Ohlásil:
14. 09. 2010
Ústavní činitelé chtějí nová letadla.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

