Podnět číslo 20080110113338
1) Podnět č.j.

20080110113338

2) Úroveň realizace

vyřešeno

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Poslanec, senátor, ODS,
6) Co je třeba udělat

Zavést v ČR přímou volbu prezidenta. Aktuální průzkumy veřejného mínění ukazují, že ji preferuje
přibližně 80% občanů ČR a svůj tradiční názor mění i voliči pravicových stran. Viz 16 roků starý podnět
č.j. 1992 11 21 14 05 07
Aktuální stav (možnost hlasování) je např. ZDE

7) Autor podnětu

arbedzavináčwo.cz

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-20080110113338

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 01. 2015
Jiří Dienstbier ml. (ČSSD) usiluje o snížení vlivu přímo volených prezidentů?
Ohlásil:
04. 01. 2015
Agentury pro průzkum veřejného mínění kladou otázky pouze těm respondentům, o kterých bezpečně
vědí, že odpoví podle představ zadavatele průzkumu? Politické strany TOP09 a ODS si objednávaly
desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Tak se
jim podařilo úspěšného předsedu odstranit a konkurenci oslabit? Podobná akce (spin) proti prezidentu
Zemanovi je řízena ze zahraničí?CÍLEM JE ZRUŠENÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 11. 2014
Senátor Tomáš Jirsa (ODS) se domnívá, že aktuální snahy o dehonestaci prezidenta umožnila jeho přímá
volba.
Ohlásil: Arbed
09. 03. 2013
Realizováno. První přímo zvolený prezident Miloš Zeman složil ústavní slib dne 8.3.2013
Ohlásil:
13. 01. 2012
Všechno už tady jednou bylo – jenom adresný volební systém na účetním principu nikoli. Nepomůže nic
jiného, než úplná personální adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče: Státy se prostě
udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM).
Ohlásil:
03. 06. 2010
Více než 2/3 občanů si přejepřímou volbu prezidenta.
Ohlásil:
27. 05. 2010
Poslanci opět neschválili ústavní zákon o přímé volbě prezidenta.
Ohlásil:
06. 01. 2010
Proč poslanci a senátoři nepřipustí přímou volbu prezidenta vysvětlil bývalý předseda vlády a ČSSD Ing.
Miloš Zeman.
Ohlásil: Arbed
06. 01. 2010
Proč poslanci a senátoři nepřipustí přímou volbu prezidenta vysvětlil bývalý předseda vlády a ČSSD Ing.
Miloš Zeman.
Ohlásil: Arbed
10. 02. 2008
vychází článek"Proč jsem pro přímou volbu a nejenom prezidenta"
Ohlásil: NULL

12. 01. 2008
některé poslance a senátory hromadné výzvy občanů "VOLTE KLAUSE" obtěžují .
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

