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1) Podnět č.j.

20041017132914

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, parlament, hejtman, starosta
6) Co je třeba udělat

Snížit počet úředníků na úroveň, kterou politici slibovali před rušením Okresních úřadů.
(Původní autorův text zní: " Reorganizace Kraj Okres měla přinést zmenšení počtu úředníků, výsledkem
je zvýšení! Splnit slib a dokončen reformu.")
Klíčová slova: kraj, byrokracei úřad plýtvání bujení

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-20041017132914

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 09. 2017
Noví i staronoví češí poslanci dostanou (po volbách) opět nové přenosné počítače? Každý poslanec má
nárok na dva kusy, v ceně cca 58 tis Kč za kus - bez DPH?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 03. 2017
Finanční úřady byly v r. 2016 posíleny o 6 tis. úředníků.
Vězeňské službě chybí 800 zaměstnanců?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 02. 2017
Evropská komise přistoupila na to, že do konce příštího roku sníží úřednický aparát o pět procent, tzn.
1650 eurokratů.
Donald Trump nařídil, aby za každou novou normu byly zrušeny dvě stávající a zakázal přijímat
zaměstnance do federálních úřadů.
Přemnožená česká byrokracie potřebuje na vyřízení stavebního povolení pro menší stavbu v průměru 247
dní, ve většině vyspělých zemí Evropy lze založit firmun za dva až 5 dnů, v Česku dva až 4 týdny a
ročně přibývá tisíce dalších úředníků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 02. 2017
Státní správa nabírá ročně cca 8 tis. úředníků. Účinky tohoto "bytnění" zmírňujeme dovozem lidí "v
montérkách", zejména z Ukrajiny?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Jsou zaměstnanci veřejné a státní správy ve službě nebo občanům velí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 04. 2015
Neefektivní veřejnou správu mají i v Rusku a např. platy gubernátorů bude proto nadále určovat
Ministerestvo financí. O problémech s občany často osobně diskutuje prezident Putin.
Ohlásil:
19. 08. 2014
Publicista Zbyněk Fiala tvrdí, že vznik krajského řízení – spolu s rozpadem Československa - byl asi tou
největší kontrarevolucí proti výsledkům roku 1989.
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.

