Podnět číslo 20080922094028
1) Podnět č.j.

20080922094028

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Předseda poslaneckého klubu stran: ODS, ČSSD, KDÚ-ČSL, SZ, Nezařazení, poslanec, senátor

6) Co je třeba udělat

Iniciovat přijetí ústavního zákona, který by umožnil výrazné snížení počet poslanců a senátorů.
Není efektivní živit 183 zákonodárců, když často ani jeden z nich nepostřehne závažnou chybu a hlasuje
PRO přijetí problematického zákona.
Pokud by početně redukované týmy nesly i hmotnou odpovědnost za výsledek, nezbyl by ani jednotlivcům
čas na intriky.
Aktuálně jde o případ, kdy od ledna 2009 nehrozí opilým řidičům ztráta bodu, protože poslanci, senátoři i
prezident přehlédli v textu novelizace zákona "drobný" nedostatek.
ZDROJ

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-20080922094028

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 12. 2016
Poslancům dnes začíná vánoční dovolená a znovu se sejdou až v lednu r. 2017?
Ohlásil:
17. 10. 2016
Do Senátu volilo jen 15,4% lidí.
PODROBNOSTI.
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:
05. 11. 2013
O snížení počtu polanců hodlá usilovat politické hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.
Ohlásil:
23. 02. 2012
Aktuální (ne)efektivitu veřejné a státní správy dokladují následující údaje:
- roční splácení úroků z veřejného dluhu´stojí každého zaměstnance (celkem přes 4,7 milionu lidí) 70%
jeho čisté měsíční mzdy.
- Korupce (odhad 200 mld. ročně) stojí každého zaměstnance více jak dva měsíční platy
- nekompetentní rozhodování (při 10 % neefektivitě) 1,3 měsíčního platu.
Každý zaměstnanec by mohl dostat o 4,2 měsíčního platu ročně více, kdyby stát fungoval slušně
a efektivně.
Zdroj
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

