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6) Co je třeba udělat

Změnit ústavu - zrušit senát, redukovat počet poslanců sněmovny.
Podnět je motivován faktem že např. senátoři František Příhoda (ODS - Praha) a Milan Špaček ( KDUČSL
- Znojmo) jsou v senátu se "silou" mandátu pouze cca sedmi ze sta možných voličů. (Volební účast kolem
15 %, zvoleni 63% a 53% hlasů). Nepřehlédnout fakt, že občané zejména volby do senátu systematicky
bojkotují.
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10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 04. 2019
Volby do Senátu budou platné i v případě jednoprocentní volební účasti? Proč totéž neplatí pro referenda?
Nereprezentativně generovaný Senát není pojistkou demokracie, nýbrž jejím deformátorem.
Zrušíme ho závazným referendem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 10. 2018
2. kola voleb do Senátu se zúčastnilo jen 16,4 % oprávněných voličů, což je druhý nejhorší výsledek v
jeho historii. Nejvíce mmandátů získala ODS, v Senátu poprvé nejsou komunisté.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 05. 2018
Druhého kola doplňovacích voleb do Senátu se ve Zlínském kraji zúčastnilo jen 10,4 % oprávněných
voličů. Nový pan senátor získal pouze 5 991 hlasů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2018
Politická strana nebo hnutí, které nominuje úspěšného kandidáta do Senátu, dostane od státu příspěvek
cca 850.000 Kč ročně. Strany jej pak užívají na svojí politickou činnost. Pohříchu nejčastěji třeba na
kampaň na sněmovní volby. Do práce zvoleného senátora se nevrací skoro nic.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 12. 2017
Zrušení Senátu doporučuje i poslanec Václav Klaus ml. (ODS).
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 12. 2017
Poslanci a senátoři budou stále brát plný plat i když nebudou chodit do „práce“?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 11. 2017
Prezident Miloš Zeman údajně řekl, že Senát mohou poslanci nadno zrušit, a to "vyhladověním". Státní
rozpočet je jediný zákon, který schvaluje pouze Poslanecká sněmovna, a který neprojednává Senát.
V návrhu zákona o státním rozpočtu je však kolonka, která se jmenuje výdaje Senátu. Co brání
poslancům, aby tyto výdaje patřičně omezili? Např. tak aby Senát už nebyl luxusní cestovní
kanceláří. Ve Švédsku, byl Senát zrušen, když se senátorům dala doživotní renta. V roce 2000
svobodný stát Bavorsko rovněž zrušil Senát. A také se nic nestalo.
Ohlásil:
18. 05. 2017
Poslanecká sněmovna je dům pokrytectví a zmaru?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

16. 05. 2017
Senátor Veleba (SPO) napsal, že Senát neplní svoji roli pojistky demokracie, a že nabývá legitimity otázka,
zda by se bez něj tato země neobešla.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 03. 2017
Senát a Sněmovna hospodaří dohromady ročně s více než 1,73 miliardy korun. Tolik mají na platy a
náhrady zákonodárců, na platy zaměstnanců, investice a provoz svých sídel, včetně energií, tepla,
telefonů, poštovného, cestovného, na auta i na příspěvky na činnost klubů. Přímé náklady na všech jejich
281 členů z toho činily loni 418,4 miliónu korun. Na jednoho to bylo, bez platů, 1 488 818 .
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 02. 2017
Hnutí ANO se pokusí snížit počet poslanců a senátorů z 281 na 101.?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 02. 2017
Olomoucký krajský úřad zaměstnává 520 lidí?
Ohlásil:
09. 12. 2016
Poslancům dnes začíná vánoční dovolená a znovu se sejdou až v lednu r. 2017?
Ohlásil:
18. 10. 2016
Prezident Zeman podpořil názor předsedy pol. hnutí ANO na Senát. Pro malé Česko je zbytečný.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 10. 2016
Do Senátu volilo jen 15,4% lidí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 10. 2016
Hlavní argumenty na podporu zrušení Senátu jsou uvdeny ZDE
Ohlásil:
02. 10. 2016
Senát považuje za nadbytečný i politolog Oskar Krejčí. Chybou byla i změna i dlouhodobě osvědčeného
územního uspořádání.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 09. 2016
Prezident Zeman trvá na tom, že občané mají mít také povinnosti a jednou z nich je účast ve volbách.
Povinná volební účast byla za Masarykovy první republiky, že je dnes například v Belgii, Lucembursku,
Austrálii a dalších zemích. Je pro zrušení Senátu - po vzoru Švédska, kde bývalí senátoři dostali doživotní
rentu.
Podrobnosti.
Ohlásil:
26. 07. 2016
Senátorský plat by uvítali i umělci Slováček (saxafonista) či Harapes (baletní mistr)?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 07. 2016
Senátor za stranu Soukromníků má 3 firmy registrované v "daňovňovém ráji" a "přivydělal" si za rok 1915
více než 325 milionů Kč. PODROBNOSTI:
Ohlásil:
06. 04. 2016
Český Senát je poměrně slušně zavedenou cestovní kanceláří, zaměřenou především na atraktivní
destinace?
Ohlásil:

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:
16. 07. 2014
Průměrná hodina průměrného parlamentního "kecání" nebo sezení každého průměrného poslance stojí
daňové poplatníky v průměru 1375 Kč.
Ohlásil:
03. 05. 2014
Aktuální platy politiků jsou 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:
11. 11. 2013
Senátor MUDr. Vladimír Dryml konstatuje, že Senát se nestal kontrolní pojistkou proti tomu, co se dělo a
děje v Poslanecké sněmovně.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 03. 2013
V pořadu HydePark ČT ze dne 27.3.2013 přiznala senátorka MUDr. Alena Dernerová, že většina senátorů
- lékařů dál provozuje svoje praxe. Dodávám, že tím výrazně ovlivňují výši průměrného platu v Česku, a
že senátorství by mělo být funkcí čestnou, když je tak snadné ji zvládat ve volném čase.
Ohlásil:
11. 03. 2012
66,6 procenta si myslí, že Senát není pro pro fungování ČR nutný.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
02. 03. 2012
Někteří senátoři umí státní i městskou pokladnu "vyždímat" opravdu dokonale.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
24. 02. 2012
Nejbohatší senátor Tomáš Töpfer (roční příjem 8 mil Kč) je současně: výkonný herec, režisér, pedagog,
člen správních rad, provozovatel restaurace a ředitel pražského Divadla na Vinohradech. Bylo by třeba
zjistit, kolik hodin práce měsíčně se vlastně věnuje "senátorování" a posoudit, zda má nárok na plný
senátorský plat + náhrady.
Ohlásil:
19. 02. 2012
Poslanec Petr Gazdík (TOP09) se domívá, že ze Senátu by se mohla stát "komora regionů" .
ZDROJ
Ohlásil: Arbed
29. 10. 2011
Za "Lázně" považuje Senát i autor článku http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/senat/212384.aspx
Např i Slovensku ani Maďarsku Senát nechybí.
Ohlásil:
04. 09. 2011
Víc než čtyři miliony zaplatil loni Senát za ubytovnu v pražských Jinonicích. Má sloužit senátorům, ve
skutečnosti tam ale skoro nikdo z nich nebydlí.
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:
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