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1) Podnět č.j.

20090519193348

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor.
posta@vlada.cz; posta@psp.cz; epodatelna@senat.cz;

6) Co je třeba udělat

Stanovit závazný (český) normativ finančních nákladů na pohoštění politika - hosta České
republiky.
Podnět je motivován zjištěním, že 200 politiků a 800 úředníků zkonzumovalo na londýnském summitu
G20 v průběhu jediného dne potraviny za téměř půl milionu liber (aktuálně asi 15 mil.Kč). Každý tedy v
průměru projedl a propil 15 tis.Kč.
Pokud je pravda, že většinu (3/4?) potravin a lihovin spotřebovalo jen 120 politiků a 220 jejich "poradců"
v průběhu 3 "recepcí" je bilance ještě otřesnější - 33 tis. Kč na osobu/den.
Klíčová slova: šmejdi, plýtvání, luxus

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-20090519193348

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 12. 2018
Poslanci si do práce svačiny nenosí, protože je mají zdarma v klubech? Každý klub dostává měsíčně
fixní částku 24 500 korun a k tomu variabilní sumu podle počtu poslanců. Vládní straně je za
každého poslance vypláceno měsíčně 5314 korun, nevládní 6908 korun. Např. Piráti, aby měli dostatek
vitamínů, utratili v r. 2018 33 tisíc za ovoce, poslanci ANO koupili nádobí za 771 korun a osobní váhu za
2800 korun, atd.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 09. 2017
Noví i staronoví poslanci dostanou opět nové přenosné počítače? Každý poslanec má nárok na dva kusy, v
ceně cca 58 tis Kč za kus - bez DPH?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2017
Panoramatická videa kanceláří některých českých ministrů jsou ZDE.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Jsou zaměstnanci veřejné a státní správy ve službě nebo občanům velí?
PODROBNOSTI.>
Ohlásil:
22. 05. 2016
Poslanci požadují dalších 68 mil. Kč? Na nové Notebooky, atd. ?
Ohlásil:
18. 05. 2016
Let českého vládního speciálu do USA stojí zhruba 2,5 až 3 miliony korun a ministerští "pasažéři"
dostávají 3332 Kč na den? ZDROJ.
Ohlásil:
11. 03. 2016
1,5 milionu občanů žije na hranici chudoby, ale poslanci mají dost peněz i na velmi luxusní hodinky?
Ohlásil:
08. 10. 2015
Každá hodina "práce" Poslanecké sněmovny nás stojí 600 tis. Kč ??
Ohlásil:
10. 02. 2015
Odhalení lavičky Václava Havla v Oxfordu a doprovodných akcí se zúčastnilo 19 lidí. Čeští daňoví
poplatníci "přispěli" částkou 790 863,90 Kč.
Ohlásil:

07. 09. 2014
Za nehorázné plýtvání, kterého by se apolitická státní správa nedopustila, považuje politolog V. Žák
konferenci ministra zahraničí Schwarzenberga na státním zámku Hluboká. PODROBNSOTI.
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:

Přílohy:
Přílohy:

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

