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1) Podnět č.j.

20080415132542

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda Mirek Topolánek (0DS), ministr vnitra, ministr spravedlnosti, policie, poslanec, senátor

6) Co je třeba udělat

Zpřísnit postihy za krádeže. Drzost zlodějů v řadě případů přesahuje všechny představitelné meze.
Např. zloději kovů prostřihnou oplocení a s károu vjedou do zahrádkářské osady, vylámou dveře altánů a
nebo skladiště nářadí a vezmou vše, co mohou zpeněžit. Dělají to s vědomím, že jim nic nehrozí, protože
hranicí trestnosti je škoda vyšší než 5 tisíc korun. Navíc, jsou-li vyrušeni, ohrožují poškozeného přímo
fyzicky. Pro zákon jde tedy o škodu nepatrnou. Proto pro policii je neefektivní se takovými "prkotinami"
zabývat. Pro obyčejné lidi o prkotiny nejde. Je to víc než polovina důchodu. Zvýšením té čásky ze 2 na 5
tisíc korun "klesl" počet trestných činů, byl to však signál pro poberty, že mohou krást ještě víc. Proto je
nutné doplnit příslušné paragrafy o ustanovení, že zjištěné škody se budou sčítat a částka představující
trestný čin se vrátí na původní 2 tisíce nebo ještě méně. Navíc by poškozený měl mít právo jakékoli
obrany, včetně použití střelné zbraně.
Klíčová slova: Jurčík, trestný čin, vězeň, vězení.

7) Autor podnětu

Tomáš Jurčík

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-20080415132542

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 02. 2017
Stát přiznává, že ho jeden vězeň stojí 30.000 měsíčně. Pokud si někdo dobrovolně vezme 3 vězně domů,
za 90.000 měsíčně, možná zvládne jejich převýchovu lépe než vězeňská služba. :-)
Zdroj: diskuse k tomuto článku.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:
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