Podnět číslo 20080212084907
1) Podnět č.j.

20080212084907

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda vlády Mirek Topolánek (ODS), ministr - předseda Legislativní rady vlády JUDr. Cyril
Svoboda (KDU-ČSL), předseda a místopředsedové Poslanecké sněmovny a Senátu, poslanec, senátor

6) Co je třeba udělat

Doplnit ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:
*§ 5 písmeno a)
za bod 7. doplnit dva body - č. 8. a 9.
č.8. neuvolněného člena orgánu a spolupracovníka obce a kraje, kterému plynou odměny a peněžitá
plnění ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení).
č.9. členovi okrskové volební komise, kterému náleží zvláštní odměna podle zvláštních právních předpisů.
K bodu 9. odkaz na zákony 491/2001 Sb. (§62) 247/1995 Sb. (§82) a 130/2000 Sb. (§ 55).
Zdůvodnění je ZDE

7) Autor podnětu

Jarmila Jemelíková, tel. 581 268 249, jarmila.jemelikova@mu-prerov.cz

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-20080212084907

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 03. 2008
na podnět reaguje předseda Senátu PČR.
Ohlásil: NULL
17. 03. 2008
bez přečtení upozornění odložili: Dočkalová Yvona [dockalovay@senat.cz]; Šneberger Jiří
[snebergerj@senat.cz];

Ohlásil: NULL
18. 02. 2008
upozornění přečetla Vera Kaskova [kaskova@psp.cz];
Ohlásil: NULL
15. 02. 2008
Šestáková Irena [sestakovai@senat.cz] oznamuje, že upozornění na podnět je v oddělení vztahů s
veřejností Senátu vedeno pod č.j. 2076/2008
Ohlásil: NULL
14. 02. 2008
Upozornění přečetli:
Jan Kasal [Kasal@psp.cz];posta@psp.cz; Vojtech Filip; [Filip@psp.cz]; Laštůvková Lucie
[lastuvkoval@senat.cz]; Škodová Naděžda [skodovan@senat.cz]; Michálková Irena
[michalkovai@senat.cz]; Šestáková Irena [sestakovai@senat.cz]; Hana Berankova
[berankova.hana@vlada.cz]; Strunecká Jana [struneckaj@senat.cz]; Daniela Dandova [dandovad@psp.cz]
Ohlásil: NULL
14. 02. 2008
za podnět poděkoval Mgr. Jan Čižinský - asistent poslance Cyrila Svobody
Ohlásil: NULL
13. 02. 2008
Na existenci podnětu byli upozorněni kompetentní na adresách: posta@vlada.cz, svobodac@psp.cz;
info@senat.cz; michalova_m@volny.cz; sobotkap@senat.cz; obvod@pithart.cz, petr@pithart.cz;
liskajiri@seznam.cz; rakusanj@senat.cz; snebergerj@senat.cz; posta@psp.cz; vlcek@psp.cz;
opatrnym@psp.cz; nemcovam@psp.cz; zaoralek@psp.cz; kasal@psp.cz; talmanova@psp.cz; filip@psp.cz
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

