Podnět číslo 20090216104033
1) Podnět č.j.

20090216104033

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–
Předsedové politických stran: ODS, ČSSD, KSČM, KDÚ-ČSL,SZ; poslanec, senátor, ministr, předseda

5) Kdo by měl o podnětu vědět vlády.

hk@ods.cz; info@socdem.cz; info@kdu.cz; info@kscm.cz; info@env.cz;

6) Co je třeba udělat

Zajistit, aby každý návrh na změnu stavu v Česku byl podložen výpočtem ekonomické efektivity
a odhadem dopadů do zdánlivě nesouvisejících oblastí.
Mám např. pocit, že loňské výnosy z regulačních poplatků ve zdravotnictví už politici a novináři
"prokecali", úředníci, sestřičky a lékaři "proúřadovali". Zisk očekávají nyní jen exekutoři , kteří to
neplatičům "spočítají".
Viz též podnět č.j.2009 02 09 13 43 19
Klíčová slova: grunt, plýtvání, zločin, sim karta, evidence vozidel,
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-20090216104033

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 02. 2018
Skupina senátorů znovu doporučila zrušit ustanovení, podle kterého exekuci vede ten exekutor, kterého v
exekučním návrhu označí věřitel a zavedení principu místní příslušnosti exekutora. Měl nby řešit i více
exekucí uvalených na jednoho dlužníka. Tak lze eliminovat konkurenční boj mezi exekutory a exekuce
zlevnit.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 02. 2017
Dle zástupce ombudsmanky je problém v příliš „tržním“ chování exekutorů, kteří se často snaží získat
klienty nejen „rázným“ postupem, ale také kdekoliv po celém území státu.
Ohlásil:
16. 12. 2016
Ministerstvo zahraničí zaplatilo milion Kč za pětiminutový videoklip, který lze, např. z archvivu zpráv ČT
sestavit za půl dne?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 09. 2015
Stát má zaplatit "pokutu"ve výši 300 mil. Kč za 2000 nevyužitých licencí k informačnímu systému Státní
pokladna? Jedna licence stojí 150 tis.??
Ohlásil:
25. 02. 2015
Exekutory by měli nahradit soudní vykonavatelé?
Ohlásil:
03. 06. 2014
Ministerstvo zemědělství financovalo 10 měsíců krizovou infolinku pro zprávy o závadném rybím mase.
Linku ale téměř nikdo nevyužíval, takže cena jednoho hovoru se při rozpočítání nákladů vyšplhala v
roce 2008 na skoro 9 tisíc korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 10. 2013
Exekutor dostal za zpronevěru 80 milionů 8,5 let vězení
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 12. 2012
Němci považují regulační poplatky ve zdravotnictví za kontraproduktivní a zrušili je.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

05. 09. 2012
VYMAHAČI DLUHŮ VYDĚLÁVAJÍ AŽ 100 tis. Kč za den
ZDROJ
Ohlásil:
23. 02. 2012
Aktuální (ne)efektivitu veřejné a státní správy dokladují následující údaje:
- roční splácení úroků z veřejného dluhu´stojí každého zaměstnance (celkem přes 4,7 milionu lidí) 70%
jeho čisté měsíční mzdy.
- Korupce (odhad 200 mld. ročně) stojí každého zaměstnance více jak dva měsíční platy
- nekompetentní rozhodování (při 10 % neefektivitě) 1,3 měsíčního platu.
Každý zaměstnanec by mohl dostat o 4,2 měsíčního platu ročně více, kdyby stát fungoval slušně
a efektivně.
Zdroj
Ohlásil:
29. 04. 2010
Jisté zdravotnické zařízení v Č.Budějovicích vybírá regulační poplatek za kontrolu výsledku ambulantního
operačního zákroku lékařem, který ho včera provedl a pacienta si na kontrolu sám dnes pozval.
Ohlásil:
18. 01. 2010
Připravuje se další nákladná tragikomická akce - regulační poplatek bude pacientovi uhrazen jako dar
nemocnice.
Ohlásil: Arbed
09. 01. 2010
Regulační poplatky nezabraly. Proléčí se daleko víc.
Ohlásil: Arbed
04. 06. 2009
Na podnět byla upozorněna moderátorka pořadu "MÁTE SLOVO" paní Michaela Jílková
(mateslovo@ceskatelevize.cz)
Ohlásil: podnety(n)podnety.cz
06. 05. 2009
Na téměř nulový přínos "Julínkových" regulačních poplatků ve zdravotnictví upozorňuje autor článku
LHALI NÁM
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

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

