Podnět číslo 20111216092907
1) Podnět č.j.

20111216092907

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS),
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz,
info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Opatření č.34 Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) realizovat převzetím samosprávy
příslušného segmentu internetové Národní databáze občanských podnětů (NDOP)
V databázi je už nyní pečlivě zatříděno více než 1000 podnětů pro vládu ČR a dalších 2000 pro
představitele veřejné správy v regionech.
Pokud vláda a ostatní představitelé veřejné správy projeví o konstruktivní spolupráci s občany
kvalifikovaný zájem, lze očekávat přínosy v řádu desítek miliard ročně.
Přikládám ilustrační obrázek M.Marčáka,zdroj:blisty.cz
÷÷
Klíčová slova: NDOP, Registr podnětů

7) Autor podnětu

Ing. Arnošt Bednář - dle mailu Romana Šimánka, který v podstatě totéž navrhl tajemníkovi NERVu

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-20111216092907

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 10. 2017
Na REGISTR PODNĚTŮ jsem upozornil tým vedoucích asociace ZDRAVÁ MĚSTA.
Arbed
Ohlásil:
22. 02. 2016
17.2.2016 doporučila vedoucí územní jednotky správy databáze Ústeckého kraje využívání projektu
www.podnety.cz veliteli Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Pplk. JUDr. Dušan Fousek
(uooz.sekretariat@per.cz ) pod Č.j. U00Z-59-45/ČJ-2016-290008 oznámil předsedovi o.s.PODNĚTY.CZ, že
se má obrátit na náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Ohlásil:
11. 01. 2012
Podatelna Senátu potvrdila přijetí upozornění na existenci podnětu.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
10. 01. 2012
Na existenci podnětu byli upozorněni adresáti:
Úřad vlády ČR , RNDr.Petr Nečas , ODS , ČSSD , Bohuslav Sobotka , KSČM , Vojtech Filip , TOP09 ,
Karel Schwarzenberg , Věci Veřejné , Radek John , Zbyněk Stanjura , Petr Gazdík , Pavel Kováčik ,
Karolína Peake , Senát PČR , Petr Vícha , Richard Svoboda , Václav Koukal , Soňa Paukrtová , Milan
Štěch , podnety@podnety.cz | Další >
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
02. 01. 2012
po 2.1.2012 18:18 - David Havlíček, tajemník NERVu napsal místopředsedovi o.s.PODNĚTY.CZ:
Děkuji za vaši zprávu a informaci o vašem sdružení. Materiál Národní ekonomické rady vlády (NERV),
který unikl do médií je nicméně pouhým pracovním materiálem, a ještě ne v poslední verzi. Finální
dokument bude vznikat až v lednu ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Do té doby je diskuse nad
jednotlivými opatřeními předčasná. Nicméně informaci ( o existenci www.podnety.cz) předám autorům
tohoto návrhu ke zvážení.
po 2.1.2012 18:19 - Jan Mládek,stínový ministr financí (ČSSD) a člen Ekonomické rady asociace krajů
(ERAK) napsal předsedovi sdružení:
Sběr podnětů od lidí či expertů má smysl pouze tehdy, když si nad nimi sedne grémium odborníků, které
řekne co je výborný nápad a co pitomost, případně co je sience fiction a co je naprosto marginální
záležitost. NERV by měl být takovým grémiem, dělat taková hodnocení a on to nedělá.
Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
19. 12. 2011
16.12.2011 - místopředseda o.s.PODNĚTY.CZ upozornil na existenci projektu www.podnety.cz tajemníka
NERVu. Předseda sdružení A.Bednář o cílech projektu diskutoval s Mgr. Bc. Petrem Janským, M.Sc.,
který je autorem návrhu č.34. Projekt byl připomenut Ing. Janu Mládkovi, CSc. který je stínovým
ministrem financí (ČSSD) a členem Ekonomické rady asociace krajů (ERAK).
Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
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Přílohy:

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

