Podnět číslo 20090201193403
1) Podnět č.j.

20090201193403

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Předseda poslanecké sněmovny Ing.Miloslav Vlček (ČSSD), místopředsedové PS posta@psp.cz;

5) Kdo by měl o podnětu vědět vlcek@psp.cz; opatrnym@psp.cz; nemcovam@psp.cz; zaoralek@psp.cz; kasal@psp.cz; talmanova@psp.cz;
filip@psp.cz;

6) Co je třeba udělat

Schválit zákon (připravený již v r. 2006?), který poslancům a senátorům znemožní vykonávání
dvou funkcí, zejména v případech, kdy např.poslanec je současně starostou, senátor hejtmanem, atd.
Pokud politická funkce ústavního činitele vyžaduje plné fyzické i psychické osobní nasazení, pak je
logické, že každá ze dvou může být vykonávána jen na 50%. Pokud ne - je třeba snížit platy.
ZDROJ - čti diskusi k článku.
Viz též podnět č.j. 2009 02 01 19 52 57
Klíčová slova: kumulace, duplicita, funkce, kluzavý mandát, šmejdi.
÷

7) Autor podnětu

Slovak50@email.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-20090201193403

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 05. 2019
Senát odmítl návrh na snížení platů zastupitelům z řad senátorů.
Ohlásil:
10. 11. 2018
Starosta Prahy 7 má 15 placených funkcí, což mu měsíčně vynáší cca 200 tis. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 09. 2018
Když je někdo hejtmanem a současně poslancem či senátorem, může si ročně (legálně) „přivydělat" i více
než milion Kč. Pokud však např. hasič (po pracovní době) dělá účetního a vydělá si za rok 14 tis. Kč, měl
by odevzdat uniformu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 09. 2018
Skupina poslanců doporučila snížit odměny politikům, kteří zastávají více funkcí. Senátory/poslanci a
hejtmany jsou např.:
Jana Mračková Vildumetzová (ANO) – poslankyně + hejtmanka Karlovarského kraje
Ivo Vondrák (ANO) – poslanec + hejtman Moravskoslezského kraje
Ladislav Okleštěk (ANO) – poslanec + hejtman Olomouckého kraje
Jiří Běhounek (nestr. za ČSSD) – poslanec + hejtman Kraje Vysočina
Jiří Čunek (KDU-ČSL) – senátor + hejtman Zlínského kraje
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 07. 2017
Předseda poslanců hnutí ANO a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek asi není přílš vytížený. V r.
2016 si mimo "poslancování" stačil vydělat 4,6 milionu Kč. Poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg získal 18,7 milionu korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 02. 2017
Jedním z nejlépe placených politiků je Jiří Čunek. Zvládá současně práci starosty města Vsetín, hejtmana
Zlínského kraje a senátora za KDU-ČSL.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 08. 2016
Jihlavský hejtman Běhounek (ČSSD) je současně poslancem, předsedou správní rady VZP a lékařem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

05. 07. 2016
Senátor za stranu Soukromníků má 3 firmy registrované v "daňovňovém ráji" a "přivydělal" si za rok 1915
více než 325 milionů Kč. PODROBNOSTI:
Ohlásil:
03. 07. 2016
Někteří senátoři jsou tak výkonní, že si v souběžném zaměstnání umí ročně přivydělávat i miliony korun.
Nejvíce získal senátor ..... (96 mil. Kč). 10 % českých občanů žije pod hranicí chudoby.
Ohlásil:
02. 09. 2015
Starostka m.č. Praha 10 zvládne navíc práci, za kterou ji polostátní firma ČEZ vyplácí 100tis.Kč. měšíčně?
Podrobnosti.
Ohlásil:
06. 02. 2015
Tento problém se v PS právě řeší.
Ohlásil:
24. 07. 2014
O tom, že jeden mandát politikovi stačí je přesvědčen i Slovenský europoslanec Richar Sulik.
Ohlásil:
24. 06. 2014
Poslanci si odhlasovali nemravné privilegium. Jakékoliv vozidlo bude moci být kvůli špatnému parkování v
(pražských?) placených zónách odtaženo jen tehdy, pokud mu policie napřed nasadí botičku a motorista
si do 24 hodin nezažádá o její sejmutí. Jenže na auta poslanců a senátorů se ze zákona botičky dávat
nesmějí:-)
Ohlásil:
30. 04. 2014
Prezident Zeman se domnívá, že dvě funkce (hejtman + poslanec) lze zvládnout. Hejtmanům, kteří se
neřídili usnesením ČSSD a porušili volební sliby odměnil stolní lampou.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 04. 2014
Hejtmani Karlovarského kraje a kraje Vysočina neuposlechnou doporučení ČSSD a ponechají si i
poslanecké mandáty.
Ohlásil:
23. 02. 2014
Že lze průběžně "pracovat" ve dvou vysokých funkcích na opačném konci republiky zjistil i ředitel
karlovarské nemocnice, který byl současně i ředitelem nemocnice v Kyjově:-)
Petr Svoboda zastává funkci ředitele nemocnice v Karlových Varech i ředitele nemocnice v Kyjově.
ČSSD však nutí poslance, kteří jsou např. i hejtmany, aby se do konce března 2014 jedné z funkcí vzdali.
:-)
Ohlásil:
12. 02. 2014
Novým rekordmanem v kumulaci funkcí (20) je p.p. poslanec politického hnutí ano2011 Jaroslav Faltýnek.
podrobnosti.
Ohlásil:
08. 10. 2013
Ze souběhu funkcí může politik získat značný majetek. Např. jistý hejtman, který je současně poslancem,
zastupitelem a členem správni rady a jeho docházka do PS je 51% získává:
Plat poslance: 1 050 000 Kč
Plat hejtmana: 891 240 Kč
Odměna člena dozorčí rady VZP: 156 000
Odměna zastupitele města Sokolov: 64 800 Kč
Sečteno a podtrženo: daňové poplatníky přijde hejtman Karlovarského kraje na 2 162 040 Kč/rok.
Ohlásil:
10. 02. 2013
Dvě zaměstnání (na plný úvazek) stihnou vykonávat i někteří státní úředníci?
PŘÍKLAD.
Ohlásil:

10. 02. 2013
Dvě zaměstnání (na plný úvazek) stihnou vykonávat i někteří státní úředníci?
PŘÍKLAD.
Ohlásil:
28. 12. 2012
Poslanec a hejtman Hašek (ČSSD) má ještě dalších 28 funkcí a dík tomu "zmeškal" 70% hlasování. Jména
10 největších poslanců - absenterů jsou ZDE.
Ohlásil:
05. 12. 2012
Za upozornění na podnět mi poděkoval Štěpán Křeček, OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA, Hlavní
kancelář, Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00, e-mail: hk@ods.cz, web: www.ods.cz
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
26. 11. 2012
Na existenci podnětu jsem upozornila adresáty: posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
petr.necas@psp.cz, info@kscm.cz, info@kdu.cz, info@lidem.cz, info@socdem.cz, info@top09.cz,
info@veciverejne.cz, hk@ods.cz, Miroslava Němcová,
Doručení mailu potvrdili.
Podatelna kaneláře PSP ČR
Podatelna senátu ČR
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
26. 11. 2012
Mgr.Petr Laun(Kancelář Senátu)mi oznámil,že informace o existencí podnětu byla postoupena členům
Senátu prostřednictvím senátorských klubů.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
15. 08. 2012
Evžen Tošenovský (ODS) jako hejtman Moravskoslezského kraje bral od Bakaly asi tři miliony korun
ročně jen za to, že seděl v dozorčí radě OKD. On se měl starat o blaho obyvatel svého kraje, místo toho se
staral o blaho své. A odborář, který měl zastupovat zaměstnance, dostával ročně milion a půl.
ZDROJ
Ohlásil:
19. 07. 2012
Senátorky klubu TOP 09 a Starostové Jana Juřenčáková a Soňa Paukrtová navrhují, aby poslanci a
senátoři, kteří vykonávají zároveň komunální či krajské funkce (hejtman, starosta a podobně), nemohli
nadále pobírat dva plnohodnotné platy. Novelu hodlají Senátu předložit na příští schůzi a stojí o podporu
občanů.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
02. 03. 2012
Někteří senátoři umí státní i městskou pokladnu "vyždímat" opravdu dokonale.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
12. 06. 2011
Prý už nebude možné, aby pražský zastupitel bral za práci v orgánech městských podniků odměny až 4
mil. Kč ročně. Něco bude nucen přeposlat na charitu :-)
PODROBNOSTI
Ohlásil:
07. 11. 2010
Starosta města Semily zvládne práci poslance za 3 dny v týdnu.
Ohlásil:
10. 10. 2010
Poslanec ČSSD Petr Hulinský má z členství v představenstvech roční příjem přes milion korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 07. 2010
Někteří senátoři stále vykonávají své funkce na půl úvazku, ale plat berou za celý.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
11. 02. 2009
3 hejtmani ČSSD oznámili,že se vzdávají senátorského mandátu. Jde o Michala Haška, Radko Martínka a
Martina Tesaříka. David Rath se mandátu vzdát nehodlá.
Ohlásil: NULL

03. 02. 2009
na existenci podnětu byli správou NDOP upozorněni kompetentní na adresách: posta@psp.cz;
vlcek@psp.cz; opatrnym@psp.cz; nemcovam@psp.cz; zaoralek@psp.cz; kasal@psp.cz; talmanova@psp.cz;
filip@psp.cz
upozornění přečetli: Jan Kasal [Kasal@psp.cz]; Lubomir Zaoralek [Zaoralek@psp.cz]; posta@psp.cz vedeno pod č.j. 2009/00898, Vojtech Filip [Filip@psp.cz]; Bozena Černa [CernaB@psp.cz] - tajemnice
Miroslavy Němcové; Vera Kaskova [kaskova@psp.cz]
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

