Podnět číslo 20181107103211
1) Podnět č.j.

20181107103211

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Hlavní adresát:

5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky, předseda vlády, PS, Senát, občané
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,

6) Co je třeba udělat

Upravit legislativu tak, aby si politici nemohli zvyšovat vlastní příjmy tím, že zvýší platy státním
zaměstnancům. Dnes jsou vlastně odměňováni za to, kolik peněz utratí, ale ne za to, zda s nimi
odpovědně hospodaří.
Autor podnětu doporučuje řešení dle podnětu č.j. 20150215140106.
Klíčová slova: cena židle, násobek důchodu, plat, referendum
PODROBNOSTI.
FH

7) Autor podnětu

NULL

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-20181107103211

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:
29. 11. 2018
Ředitel pražské hygienické stanice měl větší příjmy než ministr, protože „dřel jako kůň" a podřízení mu
nosili část úplatků, které vymáhali od kontrolovaných provozovatelů restaurací či prodejen?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 11. 2018
Poslanci nezvýšili své platy o pětinu, ale o „pouhých“ 9 %.
Ohlásil:
07. 11. 2018
Piráti a SPD svolají kvůli platům politiků mimořádnou schůzi Sněmovny. Hrozí totiž, že platy politiků se
skokově zvýší.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:
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