Podnět číslo 20100808205615
1) Podnět č.j.

20100808205615

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česká republika

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, práce a sociálních věcí.
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), občan posta@vlada.cz,
podatelna@mfcr.cz, posta@mpsv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz,
info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz

6) Co je třeba udělat

Co nejrychleji přijmout zákon, kterým se zruší odměny zákonodárcům za výkon poslaneckého či
senátorského mandátu, pokud tito při své funkci podnikají a nebo pobírají plat z veřejných
financí za další funkce placené z veřejných prostředků. V době katastrofálních škod při záplavách se
předpokládá, že zákonodárci budou s poškozenými solidární. Takto získané prostředky využít na
odstranění škod při záplavách, jak na opravu infrastruktúry tak také na pomoc záplavami nejvíce
postiženým občanům.
Klíčová slova: kumulace, funkce, trafika

7) Autor podnětu

neuveden

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-20100808205615

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
22. 07. 2017
Předseda poslanců hnutí ANO a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek asi není přílš vytížený. V r.
2016 si mimo "poslancování" stačil vydělat 4,6 milionu Kč. Poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg získal 18,7 milionu korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 07. 2016
Senátor za stranu Soukromníků má 3 firmy registrované v "daňovňovém ráji" a "přivydělal" si za rok 1915
více než 325 milionů Kč. PODROBNOSTI:
Ohlásil:
22. 09. 2015
JAK VYBÍRAJÍ ODBORNÍKY DO ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ STÁTÍCH PODNÍKŮ BRITOVÉ JE PSÁNO ZDE.
Ohlásil:
22. 09. 2015
Vysoké odměny za práci ve správních a dozorčích radách firem inkasuje až polovina pražských
zastupitelů ?
Ohlásil:
07. 08. 2014
Naprostá většina členů ČSSD se ve vnitrostranickém referendu vyjádřila proti kumulaci platů ve veřejné
a státní správě.
Ohlásil:
24. 07. 2014
O tom, že jeden mandát politikovi stačí je přesvědčen i Slovenský europoslanec Richar Sulik.
Ohlásil:
27. 02. 2013
Výnosné "trafiky" dostali problematičtí pravicoví politici (ODS) Fuchsa, Vondra, Tluchoř, Šnajdr, Julínek .
PODROBNOSTI
Ohlásil:
10. 02. 2013
Dvě zaměstnání (na plný úvazek) stihnou vykonávat i někteří státní úředníci?
PŘÍKLAD.
Ohlásil:
28. 12. 2012
Poslanec a hejtman Hašek (ČSSD) má ještě dalších 28 funkcí a dík tomu "zmeškal" 70% hlasování. Jména
10 největších poslanců - absenterů jsou ZDE.
Ohlásil:

15. 08. 2012
Evžen Tošenovský (ODS) jako hejtman Moravskoslezského kraje bral od Bakaly asi tři miliony korun
ročně jen za to, že seděl v dozorčí radě OKD. On se měl starat o blaho obyvatel svého kraje, místo toho se
staral o blaho své. A odborář, který měl zastupovat zaměstnance, dostával ročně milion a půl.
ZDROJ
Ohlásil:
19. 07. 2012
Senátorky klubu TOP 09 a Starostové Jana Juřenčáková a Soňa Paukrtová navrhují, aby poslanci a
senátoři, kteří vykonávají zároveň komunální či krajské funkce (hejtman, starosta a podobně), nemohli
nadále pobírat dva plnohodnotné platy. Novelu hodlají Senátu předložit na příští schůzi a stojí o podporu
občanů.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
04. 07. 2012
Senátorka Dagmar Zvěřinová (ČSSD) zvládá 5 dobře placených funkcí. Senátor Petr Pithart si na Karlově
univerzitě přivydělává - v průměru více než 1000Kč denně, atd.
ZDROJ
Ohlásil:
02. 03. 2012
Někteří senátoři umí státní i městskou pokladnu "vyždímat" opravdu dokonale.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
24. 02. 2012
Nejbohatší senátor Tomáš Töpfer (roční příjem 8 mil Kč) je současně: výkonný herec, režisér, pedagog,
člen správních rad, provozovatel restaurace a ředitel pražského Divadla na Vinohradech. Bylo by třeba
zjistit, kolik hodin práce měsíčně se vlastně věnuje "senátorování" a posoudit, zda má nárok na plný
senátorský plat + náhrady.
Ohlásil:
21. 02. 2012
Senátor Töpfer dostal už asi čtvrtou funkci na plný úvazek. Bude i ředitelem Vinohradského divadla.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

