Podnět číslo 20101112155925
1) Podnět č.j.

20101112155925

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E
Odkaz vede na mapy.cz

Vláda České republiky,PSČ 110 00

5) Kdo by měl o podnětu vědět Poslanecká sněmovna, Senát

posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Snížit rozpočet ministerstva vnitra. Zjevně si i v době finanční krize může dovolit luxus. Např.
automobil Škoda Superb v nadstandardním vybavení pro krajského ředitele Hasičského sboru v
Pardubicích nebo 250 tis. Kč odměnu k 750 tis. ročnímu platu pro šéfa královéhradeckého policejního
ředitelství.
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-20101112155925

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 04. 2017
Panoramatická videa kanceláří některých českých ministrů jsou ZDE.
Ohlásil:
08. 01. 2015
Ředitel pojišťovny ministerstva vnitra pro sebe zakoupil luxusní verzi Audi A8 za více než pět miliónů
korun (?) a další „záložní“ auto za zhruba tři milióny (pro ekonomického náměstka?). A nijak prý tím
neohrozil platby za zdravotní péči, protože peníze šly z jiného fondu? :-)
Ohlásil:
18. 03. 2014
Ředitel státní tiskárny cenin rozdal v posledních pěti letech desetigramové zlaté slitky, tzv.
zlatíčka za 4,677 milionu korun.
PODROBNOSTI. 20070623180349
Ohlásil:
13. 11. 2012
Na opravy luxusních strojů vládní letky už nebudou peníze. Podrobnosti jsou ZDE a ZDE
Viz též podnět č. 20070131182300.
Ohlásil:
08. 04. 2012
Ministerstvo vnitra si koupilo mikrovlnnou troubu za 25 tis. Kč, za rekonstrukci svého hotelu zaplatilo
navíc 6 mil. Kč a 3 miliony investované do interiéru lovecké chaty prý "nejsou vidět".
PODROBNOSTI
Ohlásil:
20. 02. 2012
Řada českých ministerstev poskytuje svým zaměstnancům masáže přímo v budově úřadů. Například na
resortu školství se za první pololetí r.2011 za maséra utratilo 60 tisíc korun.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
11. 01. 2011
Za "pouhé" 2 miliony Kč ministr vnitra zjistil, že úředníci plýtvali a kradli.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

