Podnět číslo 20030131171707
1) Podnět č.j.

20030131171707

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, ministr, hejtman, občanské sdružení, občan.

6) Co je třeba udělat

Nezávislými komisemi občanů přezkoumat vytíženost úřadů veřejné a státní správy. Uplatnit
zákon o Zlepšovacích návrzích a výrazně odměňovat úředníky, kteří ušetří „sami sebe“. Takové
však nepropouštět.
KOMENTÁŘ:
po oddělení Slovenska se počet ministerských úředníků ČR nesnížil. Z toho logicky vyplývá, že jejich
počet k počtu obyvatel se ke dni rozdělení skokem zvýšil o 30% ! Dosáhli jsme hrozivého stavu, kdy
občanu - výrobci užitečného zboží- "slouží" bezmála 15 jiných a on je za to živí.
(POZN.:ministerstva předala Krajským úřadům řadu povinností. Kraje zaměstnaly mnoho politiků a
úředníků, v oblastech bývalých okresů se počty úředníků veřejné a státní správy odpovídajícím %
nesnížily.
Zajistil autor:
upozorněn P.Pithart,několik poslanců, premiér Špidla 27.3.03 v Muzeu atd. Pithart dokonce tvrdí, , že
počty úředníků po oddělení Slovenska narostly.

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-20030131171707

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 02. 2016
Zvýšit prioritu Porovnání měsíčních příjmů prezidentů Ruska, EU a USA (od 90 do 820 tis.) je uvedeno
ZDE.
Ohlásil:
20. 12. 2013
Stát vyplácel v r. 2012 414 tisíc zaměstnanců (včetně učitelů, policistů, celníků, vojáků, hasičů apod.), z
toho ve státní správě pracuje 150 tisíc lidí. Výdaje na mzdy všech zaměstnanců státu dosáhly vloni 124
miliardy korun.
Bývalá státní úřednice Ludmila Klofová připouští, že státní správa je přebujelá. „Jsem přesvědčena, že na
každém ministerstvu je dvakrát tolik lidí, než je potřeba.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

