Podnět číslo 20140310065135
1) Podnět č.j.

20140310065135

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda,premiér,senátor,poslanec,politická strana.

5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@vlada.cz ; bsobotka@seznam.cz ; epodatelna@senat.cz ; posta@psp.cz ; info@kscm.cz ;
mayrer@socdem.cz ; hk@ods.cz ; info@top09.cz ; info@kdu.cz ;

6) Co je třeba udělat

Dodržovat ustanovení zákoníku práce i v Parlamentu ČR. Zejména je třeba zakázat konzumaci
alkoholu, a to ve všech prostorách Poslanecké sněmovny i Senátu .
Odůvodnění: zákony schvalované pod vlivem návykové látky jsou neplatné.
Klíčová slova: šmejdi, Nováková
÷÷

7) Autor podnětu

Anna Nováková

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-20140310065135

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 01. 2018
Předseda Poslanecké sněmovny (ANO) opět povolil poslancům konzumaci alkoholu v pracovní době?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 11. 2014
10.11.2014- jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Poslanci ČR,
Senát ČR, Rekonstrukce státu, Tisková mluvčí ANO2011, Tisková mluvčí ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Hnutí
Úsvit, TOP09, ODS
doručení mailu potvrdili
10.11.2014-kancelář ODS
10.11.2014-podatelna Senátu
Ohlásil: Anna Nováková
24. 06. 2014
Poslanci si odhlasovali další privilegium. Jakékoliv vozidlo bude moci být kvůli špatnému parkování v
(pražských?) placených zónách odtaženo jen tehdy, pokud mu policie napřed nasadí botičku a motorista
si do 24 hodin nezažádá o její sejmutí. Jenže na auta poslanců a senátorů se ze zákona botičky dávat
nesmějí:-)
Ohlásil:
18. 03. 2014
Dnes byl v průběhu zasedání PS poprvé zakázán prodej alkoholu. Je však dostupný do okamžiku jeho
zahájení a zřejmě i o přestávkách:-)
Lepší řešení nabízí 7 roků starý podnět 20070623180349
Ohlásil:
12. 03. 2014
10.3.2014-jsem na existenci podnětu upozornila adresáty: Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Senát ČR,
KDU-ČSL, KSČM, Tiskový mluvčí ČSSD MgA. Martin Ayrer, Tisková mluvčí ANO2011, Hnutí Úsvit,
TOP09, ODS
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
11. 03. 2014
Předseda PS zakázal prodej i konzumaci alkoholu v průběhu zasedání, část poslanců s tím nesouhlasí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

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

