Podnět číslo 20150109102253
1) Podnět č.j.

20150109102253

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky,předseda vlády, ministr zdravotnictví, policie, státní zastupitel, poslanec, senátor,
ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz; verejnost@mzcr.cz; sekretpp@mvcr.cz;posta@nsz.brn.justice.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět
posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Zahájit trestní stíhání proti osobám, které řediteli Zdravotní pojišťovny ministra vnitra
umožnily, aby si pořídil luxusní vozidlo v ceně několika milionů Kč v situaci, kdy občané organizují
sbírky na nákladnější léčbu některých pacientů, zejména zdravotně postižených dětí. Racionalizovat
"fondové" hospodaření pojišťoven, které zjevně znemožňuje návrat prostředků z fondu na nákup
automobilů do fondu na nákup zdravotních prostředků, atd.
PODROBNOSTI.
Přikládám ilustrační obr. M. Marčáka, zdroj: blisty.cz
Klíčová slova: luxus, plýtvání, ZPMV

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-20150109102253

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:
27. 01. 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácela nemravně předražené služby a zboží?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 12. 2016
Zdravotní pojišťovny utrácely miliardy za stavby a rekonstrukce svých sídel, opulentní dary, večírky, auta
a další zbytečnosti?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 02. 2016
Zdravotní pojišťovny opět vynakládájí milionové částky na přetahování klintů?
Ohlásil:
11. 01. 2016
Při nákupech aut a mobilních telefonů penězi daňových poplatníků plýtvá i policie?
Ohlásil:
09. 12. 2015
Protikorupční policie stíhá ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny?
Ohlásil:
15. 10. 2015
Zaměstnance VZP odměňovala firma Hewlet Packard? Za co asi?
Ohlásil:
10. 02. 2015
Odhalení lavičky Václava Havla v Oxfordu a doprovodných akcí se zúčastnilo 19 lidí. Čeští daňoví
poplatníci "přispěli" částkou 790 863,90 Kč.
Ohlásil:

Přílohy:
20150109102253-20110117-chyba-v-reseni-krize-zdravotnictvi-autor-obrazku-m-marcak-zdroj-blisty-cz.jpg

Přílohy:

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

