Podnět číslo 20111017212248
1) Podnět č.j.

20111017212248

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

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

6) Co je třeba udělat

Změnit legislativu tak, aby politické strany dostávaly peníze za dosažený volební výsledek po
částkách odpovídajících jednomu voliči a určité části volebního období.
Každý volič by mohl např. jednou za měsíc (na poště nebo v místech Czech-Point ) rozhodnout, komu
částku, která na něj připadá, připíše. Strany by musely velmi pečlivě korigovat své chování, aby nepřišly
o naše "své" peníze.
Klíč. sl.:financování, bilance, účet, uzávěrka, výkaz, grunt, šmejdi, Ringo Čech, loupež, krádež,
odvolatelnost, Beneš
÷÷÷

7) Autor podnětu

Pavel Beneš, Praha Suchdol; benes.doc@tiscali.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-20111017212248

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 01. 2019
Stát vyplatil v roce 2018 stranám a hnutím přes půl miliardy korun, nejvíce získalo ANO.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 11. 2017
Základním znakem demokracie je svobodně zvolená vláda, ale opravdu důležitá je její odvolatelnost.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 11. 2017
S možností přímé volby starostů i hejtmanů a s odvolatelností politiků v podstatě souhlasí Babišovo hnuti
ANO, Okamurova SPD i Bartošovi Piráti.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
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:
18. 06. 2017
Obtížná odvolatelnost politiků vedla až vystoupení Velké Británíe z EU?
PODROBNOSTI. (Video 107 min.)
Ohlásil:
11. 02. 2017
Úřad pro dohled nad financováním politických stran zkonzumuje až 40 mil. Kč/rok?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 02. 2017
Úřad pro kontrolu financování politických stran pracuje "na půl plynu" ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

12. 01. 2017
Stát v r. 2016 vyplatil 32 politickým stranám a hnutím na příspěvcích přes půl miliardy korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 12. 2016
Od: 1.1.2017 má fungovat Úřad pro kontrolu financování politických stran?
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:
28. 06. 2016
Firma bez peněz poslala politické straně několik milionů Kč?
ZDROJ.
Ohlásil:
02. 06. 2016
Poslanci hnutí ANO "potopili" protikuřácký zákon . . . . a dva dny poté dorazilo na účet hnutí (od tabákové
firmy) půl milionu Kč. ?
Ohlásil:
13. 05. 2016
O problemace fincování politických stran hovoří Jiří Skuhrovec v TOMTO videopořadu.
Ohlásil:
06. 04. 2016
Politici z ANO2011 odvádí centrále jeden měsíční plat ročně? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 03. 2016
Hlavní zdroje příjmů ČSSD: dary 1,8 mil.; členské příspěvky 18 mil.;, pronájmy nemovitostí 20 mil.;
státní příspěvky 133 mil.Kč. Nejštědřejší jsou lidé, kteří získali funkce s pomocí ČSSD?
PODROBNOSTI..
Ohlásil:
26. 02. 2016
Nový volební systém? Příklad: v případě voleb do Poslanecké sněmovny byl měl volič možnost
kandidátům udělit čtyři „plusové“ a dva „minusové“ hlasy. Jednomu kandidátovi vždy pouze jeden plusový
či minusový hlas. Hlasování by pak probíhalo v celkově 81 dvoumandátových volebních obvodech stejně
jako při senátních volbách, přičemž každá politická strana by mohla na svou kandidátku nominovat pouze
dva kandidáty.
Ohlásil:
27. 01. 2016
Prezident Zeman "rozběsnil" české politiky "pražské kavárny" a některé novináře, když tišnovské
studentce sdělil - cituji: "Chcete-li se zbavit jakéhokoliv politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná
demokratická cesta. A to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok. Vypadáte mladě,
takže roku 2017 se zcela určitě dožijete. A pak existuje nedemokratická cesta, a ta se jmenuje
kalašnikov."
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:
20. 08. 2015
Na tento podnět jsem (cestou prchalovap@psp.cz) upozornil poslankyně hnutí ANO2011.
Stanislav Vrbík
Ohlásil:
18. 06. 2015
Věštecká slova poslance Ringo Čecha: OPĚT SE BUDEME ZABÍJET?
Ringovy názory po několika letech jsou ZDE.
Ohlásil:
03. 04. 2015
Financování politických stran má hlídat nový úřad. Neměl by se připravit další úřad - na hlídání nového
úřadu? :-)
Ohlásil:

24. 02. 2015
Politici se opět neshodli na podobě financování stran?
Ohlásil:
02. 07. 2014
Strana svobodných občanů (SSO) hodlá prosadit zákon, podle kterého by bylo rozpuštěno zastupitelstvo,
pokud by hlasovalo proti vůli většiny obyvatel.
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:
18. 04. 2014
15.4.2014-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Poslanci ČR,
Senát ČR, Andrej Babiš, Hnutí Úsvit, podnety@podnety.cz, Tiskový mluvčí ČSSD MgA. Martin Ayrer,
Tisková mluvčí ANO2011, KSČM, KDU-ČSL, ODS, TOP09
16.4.2014- podatelna Senátu potvrdila přijetí.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
28. 01. 2014
V r. 2013 dostaly politické strany od státu na svůj provoz téměř miliardu Kč.
Ohlásil:
06. 12. 2013
Za mimořádné parlamentní volby v r. 2013 vyplatí stát politickým stranám 483 milionů korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 07. 2013
Zásady pro financování politických stran, které navrhuje strana Zelených (SZ) jsou
ZDE.
Ohlásil: Arbed
18. 07. 2013
Dne 15.7.2013 13:35 upozornila adresáty z ř. 5 na podnět paní J.M.z Teplic.
Ohlásil: Arbed dle mailu do J.M. Teplice
04. 04. 2013
Protikorupční agentura při Radě Evropy ze Štrasburku důrazně kritizovala Českou republiku za to, že
neustavila nezávislý orgán pro monitorování financí politických stran a jejich kampaní.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 04. 2013
Výsledky hospodaření ODS za r. 2012 (ztráta 43.mil.Kč) jsou
ZDE.
Ohlásil:
02. 02. 2013
V "tunelování" státní kasy jsou politické strany velice nápadité. Pronajímají poslancům kanceláře v
objektech, které vlastní - nájemné (až 354 tis. Kč/rok) platí stát.
ZDROJ
Ohlásil: Arbed
14. 12. 2012
Sběr podpisů na podporu kandidátů na prezidenta by mohl být realizován cestou Czech Pointů a možná i
jeho volba.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
30. 11. 2012
Variantu volebního systému vypracovalo i sdružení POZITIVNÍ EVOLUCE Karla Janečka.
Ohlásil:
05. 11. 2012
Na existenci podnětu byli upozorněni adresáti uvedení v řádku č.5
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

05. 11. 2012
Podatelna senátu ČR a podatelna PSP ČR potvrdily příjem upozornění na podnět.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
03. 11. 2012
Brněnský kongres politické strany ODS stál 4 mil.Kč >>(4 mil.Kč :906 účastníků = 4415 Kč na osobu ).
PODROBNOSTI
Ohlásil:
27. 09. 2012
O.s. EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS doporučuje podpořit vládní návrh k financování politických stran.
Stejné stanovisko má TI.
Ohlásil:
23. 08. 2012
Stranické kasy se plní z předražených veřejných zakázek. Např. ve volebním roce se fakturace v
Pražském dopravním podniku zvyšuje o 20 až 30%
PODROBNOSTI
Ohlásil: Arbed - dle zprávy z denního tisku.
20. 04. 2012
Ing. Bořivoj Pauk popisuje svůj „Univerzální projekt konsensuální správy sdíleného vlastnictví
(majetku) na bázi občanského zákoníku“.
Pomocí software hodlá pohlídat nárůst či úbytek na „kontě důvěry“ jednotlivých politiků a permanentně
chce aktualizovat jejich pořadí. Prvních 200 se dostane do parlamentu automaticky (?) a každý z nich se
tam udrží jen tak dlouho, dokud stav jeho konta neklesne pod úroveň posledního. Model je prý
univerzálně použitelný pro správu právnických i fyzických osob. Dopracování a zavedení brání
elementární parazitický pud sebezáchovy politiků.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
08. 12. 2011
Ing. lenka Andrýsová dostala doplňující vysvětlení:
Podnět směřoval ke zlepšení kontroly plnění politických slibů. Jsem odborník přes regulační techniku
a regulaci procesů a z teorie vyplývá, že každá regulace s velkým "dopravním zpožděním" je nestabilní a
nefunkční. Stejně tak tomu je, při ovlivňování politického klimatu volbami, kde může občan znatelně
ovlivnit situaci pouze jednou za čtyři roky. Mezitím má pouze mizivou šanci svůj postoj uplatnit i když jím
volená strana (volená podle svých volebních slibů) své sliby neplní. Svůj názor by pak mohl případně
každý měsíc podpořit "distribucí" na něj připadající alikvotní částky podle
www.podnety.cz/podnet-cislo-20111017212248.
Pokud se týká kontroly hospodaření stran o které se zmiňujete, tak znám také jednodušší a lacinější
způsob. Existují tzv. transparentní účty, které umožńují každému nahlédnout, ale pouze pověřeným
manipulovat. Když je mohou používat občanská sdružení, tak proč ne strany, pokud pracují poctivě. A
možná, že v tom bude právě ten problém.
Ohlásil: Pavel Beneš
07. 12. 2011
Poslankyně VV Ing. Lenka Andrýsová se domnívá, že občané nebudou mít čas, že lépe zvládne dozor nad
financování politických stran štíhlá komise, jejíž provozní náklady by zčásti financovaly i politické strany.
PODROBNOSTI
Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
29. 11. 2011
Členové a příznivci VV hlasují v referendu o zřízení nového úřadu pro kontrolu financování politických
stran.
Doporučil jsem realizaci tohoto podnětu - jako výhodnější alternativu. Viz též mail poslankyni Lence
Andrýsové
Ohlásil: Arbed
19. 10. 2011
Na podnět byli upozorněni adresáti: Úřad vlády ČR , Milan Štěch , RNDr.Petr Nečas , Bohuslav Sobotka
, Zbyněk Stanjura , Petr Gazdík , Pavel Kováčik , Karolína Peake , Petr Vícha , Richard Svoboda ,
Václav Koukal , Soňa Paukrtová , KSČM , ČSSD , ODS , TOP09 , Věci Veřejné , podnety@podnety.cz |
Další >
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

Přílohy:
20111017212248-20111028-forum-alternativ-praha.-vystoupeni-doc.-pavla-benese.doc

Přílohy:

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

