Podnět číslo 20031114200500
1) Podnět č.j.

20031114200500

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, poslanci a senátoři

6) Co je třeba udělat

Upravit ústavu tak, aby v Česko nemělo senát a počet míst v poslanecké sněmovně nepřesáhl
100
Obyvatelé Česka vyjadřují svůj odpor k senátu např. tím, že t.č. doplňovaní senátoři (Brno,Strakonice)
mají mandát jen 5% oprávněných voličů. (V Brně, při 10% účasti ,zvítězil kand. ODS rozdílem 23 hlasů)
Poznámka:
senátoři zdůvodňují svoji potřebnost např. tím, že jeden z nich postřehl v § slovo "NE", kde mělo být
"ANO". Přitom tento překlep přehlédlo 181 jeho kolegů. Kdyby ho přehlédli všichni - zřídili bychom třetí
komoru parlamentu? Kvalitní text 182 (průměrných) "šťouralů" nejvýše znehodnotí. I pro tvorbu zákonů
platí: "méně (avšak kvalitních) zákonodárců znamená více". Odborníci by měli pracovat zejména v
legislativní radě vlády.
Zajistil autor:
14.12.03 zasláno jako ukázka HzPD. V několika "Bušehlasech" jsem na tuto problematiku upozornil
poslance, ministry i premiéry.
Klíč. slova: občanská ústava
÷

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-20031114200500

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 10. 2014
Fakt, že druhého kola letošních voleb do Senátu účastnilo pouze se z 16,7 % voličů p.p. signalizuje, že
lidé považují tuto instituci za nadbytečnou. Volba 23 senátorů stála daňové poplatníky cca 500 mil. Kč,
tzn. cca 22 mil. na jednoho.
Ohlásil:
03. 05. 2014
Aktuální platy politiků jsou ZDE.
Ohlásil:
09. 04. 2013
Návrh textu a zůvodnění potřebnosti občanské ústavy z "dílny" HzPD je ZDE.
Ohlásil:
02. 03. 2012
Někteří senátoři umí státní i městskou pokladnu "vyždímat" opravdu dokonale.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
07. 02. 2011
Aktuální varianta textu návrhu Občanské ústavy (autoři: Dr.Milan Valach, Dr.Jiří Polák, Pavla Bařinová,
Veronika Valachová ) je ZDE
Souhlas lze vyjádřit podpisem PETICE.
Ohlásil:
11. 01. 2011
Aktuální názory na možnost změny ústavy.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

