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1) Podnět č.j.

20161030110442

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Předseda vlády,
posta@vlada.cz

6) Co je třeba udělat

Odvolat Mgr. Daniela Hermana (KDU-ČSL) z funkce ministra kultury, protože závažným
způsobem porušil důležité pravidlo pro politické a hospodářské vztahy z Čínou, na sjezdu sudetských
Němců naznačil, že Česká republika by mohlo být jednou z německých spolkových zemí, vyvíjí
nepřiměřené aktivity proti přímo volenému prezidentovi, který neudělil státní vyznamenání jeho
příbuznému, atd.
Přikládám ilustrační obrázem M. Marčáka. Zdroj: Blisty.cz

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-20161030110442

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 10. 2017
Ministr kultury Herman (KDU-ČSL) ve volbách do PS v r. 2017 neuspěl, ale stačil předtím podepsat
smlouvu, podle které stát odkoupí vepřín v Letech za 450 mil. Kč, a to od společnosti, která provozuje
několik vepřínů a drůbežáren a jejíž tržní hodnota prý nedosahuje ani 100 mil. Kč. Výsledek hospodaření
společnosti za několik roků prý činí minus 121,7 milionu. Daňoví poplatníci uhradí následně i náklady
na bourání vepřína a na stavbu "důstojnějšího" pomníku Cikánům/Romům, kteří tam zemřeli na tyfus?
Ohlásil:
10. 05. 2017
Zajímavá fakta o životě sudetských Němců v Čechách a na Moravě jsou uvedena v TOMTO článku.
Ohlásil:
18. 01. 2017
Ministr kultury Hermann (KDU-ČSL) vnímá druhou světovou válku jako období, kdy si Němci a Češi
vzájemně křivdili? Viz však diskuse k TOMUTO šlánku.
Ohlásil:
11. 11. 2016
K největšímu propadu důvěry veřejnosti došlo v případě ministra kultury Daniela Hermana, který
rozpoutal kauzu „Brady“. Aktuálně obsadil předposlední místo se ziskem 18,2% kladných hlasů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 11. 2016
Odvolání ministra kultury navrhne předsedovi vlády i prezident Zeman?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
V důsledku setkání českého ministra kultury Hermana (KDU-ČSL) s Dalajlámou čínská strana váhá s
konečným podpisem kontraktů na dodávky demineralizované syrovátky a sušeného mléka, které byly
vyjednány v průběhu návštěvy českého prezidenta a premiéra v Číně? Číňané zdrušili plánované setkání s
českým ministrem zemědělsví Jurečkou (KDU-ČSL)
V důsledku českou vládou podporovaných evropských protiruských sankcí je jihočeská Madeta nucena
vypovědět kontrakty se 70 českými dodavateli mléka a na ruském trhu se etablují Francouzi, italové,
atd.?
Ohlásil:
03. 11. 2016
Vše nasvědčuje tomu, že se připravuje svrhnutí prezidenta Zemana ve stylu kyjevského
Majdanu a ministr kultury Herman (KDU-ČSL)) v tom hraje zásadní roli. K násilí může dojít už
17. listopadu 2016?
PODROBNOSTI.
Na úvod televizního pořadu Jana Krause krátce "antizemanovsky" promuluvili někteří čestí herci a
"politologové", např. Ruml, Kocáb, Žandovský, Šiklová, Bára, Konvička, Gazdíki, Třeštíková, a další.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

02. 11. 2016
Čína zrušila dlouhodobě plánované setkání několika svých ministrů s českým ministram zemědělství
Jurečkou, který, podporoval "záškodnické" jednání ministra kultury Hermana s dalajlámou. Jak velké
škody tím ČR vzniknou prozatím není vyčísleno. Česko např. (dík protiruským sankcím EU) ztratilo ruské
trhy a mlékaři marně hledají náhradní.
Český ministr zahraničí prohlásil, že Herman vytvořil nebezpečný precedens a v budoucnu by i jiní
ministři mohli jednat v rozporu s oficiální vládní politikou.
PODROBNOSTI.
Vláda se prý dohodla, že plříště budou ministři své zahraničně-politické aktivity konzultovat s ministrem
zahraničí.
Ohlásil:
31. 10. 2016
NA PODNĚT JSEM UPOZORNIL ADRESÁTY: posta@mvcr.cz; posta@psp.cz; posta@vlada.cz;
jaroslav.hlinovsky@hrad.cz
Ohlásil: Václav Princ
30. 10. 2016
Ministr zahraničí Zaorálek (ČSSD) tvrdí, že ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) nedodržel slovo
a dohodu vlády, když se oficiálně sešel na půdě ministerstva s dalajlámou.
Občan J. B. podal na ministra kultury trestní oznámení.
Ohlásil:
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