Podnět číslo 20091220191700
1) Podnět č.j.

20091220191700

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor, ministři:vnitra, spravedlnosti posta@vlada.cz,
posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, posta@mvcr.cz, posta@msp.justice.cz,

6) Co je třeba udělat

Novelizovat nový Trestní zákoník. Některá jeho ustanovení ztěžují policii boj s korupcí. Např.
operativní techniku (odposlechy) lze nově užívat až pro kauzy s trestní sazbou 10 let vězení. Pro korupční
trestní činy je max. sazba 8 roků. Autor podnětu se domnívá, že poslanci změnili zákon proto, aby chránili
zdroje financování politických stran.
÷

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-20091220191700

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 07. 2014
Pouze soud může rozhodnout, zda instalací videokamery byl sledován oprávněný zájem, či zda převažuje
právo na soukromí zaznamenaného člověka.
Ohlásil:
25. 08. 2012
Informační centrum vlády zveřejnilo seznam hlavních protikorupčních opatření. Tento podnět v nich
zahnut není.
Ohlásil:
18. 05. 2012
Před odposlechy varuje veřejnost i (díky odposlechům "na hruškách" přistižený poslanec a (ex)hejtman
MUDr.Rath (ČSSD).
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 03. 2012
Podle prezidenta Klause odposlechy telefonních hovorů zločinců ničí demokracii. (Pokud tu aktuální, pak
je to asi dobře:-)
PODROBNOSTI
Vrána k vráně sedá? Jaká je asi hodnota medaile od odposlouchaného pražského šibala Böma?
Ohlásil:
20. 07. 2011
Na existenci podnětu jsem upozornila adresáty: Kancelář Poslanecké sněmovny , Předseda vlády
RNDr.Petr Nečas , JUDR.Jiří Pospíšil , Ministerstvo vnitra ČR , Milan Štěch , Petr Vícha , Richard
Svoboda , Václav Koukal , Soňa Paukrtová , Senát PČR , Bohuslav Sobotka , Petr Tluchoř , Petr
Gazdík , Pavel Kováčik , Karolína Peake | Další >
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
20. 07. 2011
Přijetí upozornění na podnět potvrdil Senát PČR pod evidenčním číslem 2716/2011
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
20. 07. 2011
Kancelář PSP ČR potvrdila příjem upozornění na podnět. Příjem upozornění na podnět též potvrdilo MV
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
01. 05. 2011
Na základě dohod koaličních stran rozhodla vláda o zřízení výboru pro koordinaci boje s korupcí. Výbor
bude mít 13 lidí a v jeho čele bude stát vicepremiér a předseda VV Radek John. Výbor bude v letošním
roce hospodařit s částkou 21,5 milionu korun, příští roky by se mělo jednat o 25 milionů korun. Konkrétní
pravidla upravující fungování výboru by měla být hotová do konce května. Vicepremiér John ve své nové
práci spatřuje především úlohu koordinátora. Chce hlídat termíny úkolů, které resorty dostaly v rámci
boje s korupcí, nebo v nových zákonech vyhodnocovat rizika možné korupce. Plánuje také důsledně
kontrolovat, zda jednotlivá ministerstva mají dost peněz na boj s korupcí.
Ohlásil:

Přílohy:

Přílohy:

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

