Podnět číslo 20100404185200
1) Podnět č.j.

20100404185200

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor, ministr spravedlnosti
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, posta@msp.justice.cz

6) Co je třeba udělat

Pro nejzávažnější trestné činy nestanovovat věkovou hranici trestní odpovědnosti.
Je absurdní, když zločinec, který jako třináctiletý brutálně zavraždil a znásilnil svoji spolužačku, už po pěti letech opouští výchovné zařízení
- s čistým trestním rejstříkem.
Tento názor sdílí (prozatím) 400 tis. občanů podepsaných pod peticí starosty obce Kmetiněves.
÷

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-20100404185200

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
22. 04. 2016
Dva chlapci, kteří loni na autobusovém nádraží v Pardubicích umučili bezdomovce, se nudili a „chtěli se pobavit“.
Ohlásil:
22. 04. 2016
Poslanecká sněmovna projedná návrh na nepromlčitelnost plánovaných vražd a snížení trestní odpovědnosti na 13 roků?
Ohlásil:
14. 02. 2016
Nezletilý hoch zavraždil v Teplicích dívku?
Ohlásil:
24. 10. 2014
Jako třináctiletý vraždil a jako plnoletý (s čistým trestním rejstříkem) v trestné činnosti pokračuje?
Ohlásil:
07. 10. 2014
Patnáctiletá dívka uvázala jiné (mladší) děvčátko ke stromu, mučila je a usekla mu prst?
Ohlásil:
27. 03. 2014
Dva nezletilci z výchovném ústavu v Králíkách na Orlickoústecku napadli učitele. Jeden bodl vychovatele šroubovákem do krku, oba pak
zkopali vychovatelku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 10. 2012
Učitelé stále nemají vhodný prostředek pro ´preventivní "umravňování" žáků. Případy, kdy žák těžce zranil pedagoga jsou popsány ZDE
Ohlásil:
24. 07. 2011
Někteří nezletilci (možná na pokyn rodičů) zjevně stále masivněji a sofistikovaněji zneužívají své beztrestnosti. Dvě ostravské dívky (ve
zločinném spolčení) např. přepadaly a okrádaly seniorky.
http://zpravy.idnes.cz/ctrnactileta-a-patnactileta-divka-prepadaly-v-ostrave-seniorky-pwj-/krimi.aspx?c=A110724_113606_ostrava-zpravy_ab
PODROBNOSTI
Ohlásil:
10. 02. 2011
Starosta obce Kmetiněves znovu vyzývá spoluobčany k podpisu PETICE.
Ohlásil:
14. 04. 2010
Ministryně spravedlnosti připravuje otevření debaty o úplném prolomení věkové hranice trestní odpovědnosti, protože v praxi se mohou
časem ukázat i vraždy spáchané dětmi, kterým je např. deset let.
Ohlásil:
06. 04. 2010
Autorovi podnětu poděkoval starosta obce Kmetiněves.
Ohlásil:
03. 04. 2010
Související podněty:
- http://podnety.cz/podnet-cislo-20020503200707 - účinek amerických krváků v televizi
- http://podnety.cz/podnet-cislo-20030827183005 - obnovit fyzické tresty
- http://podnety.cz/podnet-cislo-20040925181200 - rákosky do škol
- http://podnety.cz/podnet-cislo-20041213020908 - obecný mravní zákon
- http://podnety.cz/podnet-cislo-20070106060606 - výzva pedagogům
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
20100404185200-2010-kmetinevska-vyzva.-trestni-odpovednost-mladistvych.doc

Přílohy:

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

