Podnět číslo 20130311111111
1) Podnět č.j.

20130311111111

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Předseda vlády ČR,
předsedové politických stran: ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), LIDEM, OBČANÉ;
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz,
info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, peakek@psp.cz, podnety@podnety.cz, info@rekonstrukcestatu.cz .

6) Co je třeba udělat

Doporučit ministrům, poslancům a senátorům, aby podepsali závazek aktivního podílu na
realizaci devíti protikorupčních opatření navržených iniciativou "REKONSTRUKCE STÁTU".
Naskenovaná (podepsaná) PROHLÁŠENÍ je třeba zasílat na adresu info@rekonstrukcestatu.cz.
Přikládám ilustrační obrázek M.Marčáka,zdroj: blisty.cz,
÷÷

7) Autor podnětu

O.s.PODNĚTY.CZ, podnety@podnety.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-20130311111111

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 06. 2014
Vtipné video iniciátorů protikorupční výzvy REKONSTRUKCE STÁTU je ZDE.
Zhodnocení dosavadních výsledků akce je ZDE.
(Ohlásil Arbed)
Ohlásil: REKONSTRUKCE STÁTU
10. 03. 2014
Tento podnět lze považovat za (téměř) realizovaný. Doporučení iniciativy REKONSTRUKCE STÁTU se
snaží realizovat většina poslanců českého parlamentu, často se o nich zmiňuje televize, atd.
Ohlásil:
22. 10. 2013
ZDE jsou seznamy volebních lídrů, kteří odmítli, anebo nereagovali na požadavek iniciativy
RAKONSTRUKCE STÁTU.
Ohlásil: Správa NDOP, podnety@podnety.cz
29. 05. 2013
Krátká prezentace projektu REKONSTRUKCE STÁTU je ZDE.
Ohlásil: A3
30. 04. 2013
Proběhlo celkem 64 schůzek s poslanci a senátory, z toho 30 zákonodárců se připojilo k Rekonstrukci
státu podpisem. S podpisem zatím váhali zejména sociální demokraté, kterým v tom bránilo vedení strany.
Na schůzce s Bohuslavem Sobotkou se nám však podařilo vyjednat, aby se jednotliví poslanci mohli k
Rekonstrukci připojovat jednotlivě, a váhající poslanci se snad brzy připojí. S dalšími 104 zákonodárci si
nyní dojednávají schůzku naši ambasadoři – občané v regionech.
Ohlásil: Arbed, dle mailu od Rekonstrukce státu
25. 03. 2013
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, který panu ministrovi předáme k prostudování. S pozdravem Popis:
Ministerstvo průmyslu a obchodu RNDr. Viktor Danielis odbor kontroly a interního auditu T +420 224
852 525 danielis@mpo.cz Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
18. 03. 2013
Dobrý den, Kancelář Senátu obdržela Vaše upozornění na existenci podnětu: ve věci aktivního podílu
ministrů, poslanců a senátorů na realizaci devíti protikorupčních opatření. Děkujeme za Váš podnět. S
obsahem jsme se seznámili a postoupili jej k informaci členům Senátu Parlamentu České republiky
prostřednictvím senátorských klubů.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
16. 03. 2013
15.3.2013-el.podatelna min. zdravotnictví nepřijala podání upozornění na podnět z důvodů nedostatků v
podání.
16.3.2013-Jsem mailem požádala aby mi bylo sděleno jaké nedostatky podání mělo.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

16. 03. 2013
Související "náborový" článek je ZDE
Ohlásil: Arbed
15. 03. 2013
Na podnět jsem upozornila adresáty uvedené v řádku č.5 a všechna ministerstva.
el.podatelna min.dopravy potvrdila doručení upozornění.
- el.podatelna min.financí potvrdila doručení upozornění,č.j.MF-44520/2013
- min.průmyslu a obchodu potvrdilo doručení upozornění,identifikátor dokumentu 12898/2013
- epodatelna senátu potvrdila přijetí upozornění č.e.1772/2013
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
12. 03. 2013
Prohlášní podepsalo prozatím pouze 14 ústavních činitelů.
Ohlásil: Arbed
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Přílohy:

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

