Podnět číslo 20110109214111
1) Podnět č.j.

20110109214111

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

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.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

Urychleně obnovit progresivní daňový systém.
Důvody.
÷

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-20110109214111

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 03. 2013
Vážená paní Nováková, děkuji za upozornění na podnět. Je to však spíše podnět pro vládu ČR, tedy ODS,
TOP 09 a Lidem. O postoji VV k daním, včetně té progresivní, si více přečtete např. na
www.veciverejne.cz. Není tajemstvím, že pohled Věcí veřejných na daně se od názoru vlády značně liší,
podávali jsme i legislativní protinávrhy. A ačkoli to není přímo meritum Vašeho podnětu, dovolím si
upozornit, že bez úsilí VV bychom zřejmě nyní v ČR měli jednotnou sazbu DPH ve výši 21 %. S pozdravem,
ThDr. Kateřina Klasnová předsedkyně Poslaneckého klubu VV místopředsedkyně strany Věci veřejné
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
08. 03. 2013
28.2.2013-Jsem podle zákona č. 106/1999 Sb podala žádost o informaci k úrovni realizace navrženého
řešení.
6.3.2013-Min.financí pod č.j.MF-39 730/2013/10/442 IK ,mi sdělilo že žádné upozornění na existenci
podnětu neobdrželo.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
14. 02. 2013
11.2.2013 jsem upozornila na existenci podnětu adresáty uvvedené v řádku č.5,do dnešního dne nikdo
přijetí upozornění nepotvrdil
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
30. 03. 2011
Úřad Vlády 30.3.2011 potvrdil přijetí upozornění na podnět
Ohlásil:
24. 03. 2011
A.Nováková na existenci podnětu upozornila Úřad vlády; Senát PČR;Petra Nečase; Miroslava Kalouska;
Strany:ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, VV,
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

Přílohy:
Přílohy:

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

