Podnět číslo 20070207000000
1) Podnět č.j.

20070207000000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc,
Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, obec, město, Český Krumlov

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

vláda, předseda vlády Miroslav Topolánek (ODS), starosta, primátor hejtman, tajemník, ministr, poslanec,
senátor, petice?

6) Co je třeba udělat

Nový služební zákon přijmout až poté, co se podaří snížit počet úředníků (zejména ministerstev)
o 1/3 a jedině v tom případě, že umožní v nejkratším možném čase další snížení o 50%.
Stanovit základní normativy množství i kvality práce a metodiku pro racionalizace úředních postupů na
všech úrovních veřejné a státní správy.
Úředníkům přiznat více rozhodovacích pravomocí podle „zdravého selského rozumu“, s vazbou na výši
jejich platů, kariérní postup a přímou osobní odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vadného
rozhodnutí – nad rámec postihů, které stanoví zákoník práce.
Odebrat politikům právo na povolební výměnu přímých podřízených.
Klíčová slova: byrokracie
Zdroj: http://www.estat.cz/1070.html

7) Autor podnětu

Zdroj: http://www.estat.cz/1070.html

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-20070207000000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
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:
29. 06. 2015
Skupina manažerů firmy PROMOPRO připravila Česko o 388 mil. Kč dík neodbornosti a "bohorovnosti"
exministra Alexandra Vondry, který nebude potrestán?
Poslanci se (konečně) chystají novelizovat zákon o odpovědnosti za vákon veřejné moci?
Ohlásil:
29. 11. 2014
Služební zákon je těsně před schválením (vetoval ho prezident) , ale počet lidí ve veřejné správě
nepoklesl.
Ohlásil:
21. 11. 2007
starosta Č.Krumlova oznamuje: legislativní věc - nerozhoduje starosta.
Poznámka správy databáze: Stanovení základních normativů množství i kvality práce a metodiku pro
racionalizace úředních postupů, atd . je nepochybně i v pravomoci starostů a primátorů.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

