Podnět číslo 20101220184055
1) Podnět č.j.

20101220184055

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E
Odkaz vede na mapy.cz

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, ministr vnitra,poslanec,
senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mvcr.cz,ministr@mvcr.cz, posta@psp.cz,
epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz

6) Co je třeba udělat

U České národní banky zřídit Fond politické kultury a zajistit, aby peníze všech stran procházely
výhradně tímto fondem. Fond musí nést odpovědnost za to, že jde o peníze řádně zdaněné, a že nepochází
z nepoctivých zdrojů.
ZDROJ

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-20101220184055

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 09. 2017
Úřad dohledu nad financováním politických stran (ÚDHPSH) má tak málo pracovníků, že bude spoléhat
pouze na udavače. Ti budou dvojího druhu. Jednak půjde o boj politických stran, které se budou udávat
navzájem. Pak to budou občané, kteří výrazně fandí jedné politické straně a ty ostatní nemají rádi.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 07. 2017
Poslanec MUDr. Jiří Koskuba (ČSSD) ztratil víru v politické strany i v demokracii?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 01. 2017
Stačí být milenkou premiéra a o "nezištné" dárky za statisíce Kč máte postaráno? Mnohem více však
dostávají od premiéra (s peněz daňových poplatníků) "poslušní" poslanci?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2016
Poslanci pozměnili zákon o financování politických stran. Od jednotlivců mohou dostat max. 3 mil Kč za
rok a musí mít transparentní účty.
Ohlásil:
16. 06. 2016
"České" banky poslaly v r. 2015 svým zahraničním majitelům 75% svého zisku, celkem 41 miliard Kč a
nezavinil to Václav Klaus?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 10. 2015
opravit GPS
Ohlásil:
20. 10. 2015
Poslanci opět projednávají způsob financování volební kampaně politických stran. Např. na zvolení
poslanců musí každé z nich stačit "pouze" 90 mil. Kč?
Ohlásil:
29. 06. 2015
klíčová slova: Czech Point
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

