Podnět číslo 20180203083218
1) Podnět č.j.

20180203083218

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Hlavní adresát:

5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky, předseda vlády, ministr vnitra, ministr financí, PS, Senát.

posta@vlada.cz, posta@mvcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,

6) Co je třeba udělat

Zastavit růst počtu zaměstnanců ve státní správě.Od r. 2016 se jejich počet zvýšil o témě 39 tis. Kč.
Přerušit je třeba i bytnění „byrokracie“ tam, kde je placená z „daňovodu“, což se např. týká i městské
policie.
ZDROJ
Klíčová slova: cena židle, plýtvání, byrokacie, daňovod

7) Autor podnětu

NULL

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-20180203083218

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 09. 2018
Od roku 2014 stoupl počet magistrátních úředníků v Praze o 137, ze 2153 na 2290. Původně měl jejich
počet klesnout o čtvrtinu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 08. 2018
Na ministerstvech (konečně!) ubude až 10% pracovních míst?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2018
Platy vysokých úředníků státní správy jsou uvedeny ZDE.
Ohlásil:
06. 06. 2018
„V Praze je blaze“. Průměrné platy zaměstnanců většiny ministerstvech se pohybují v rozmezí 50 až 60 tis.
Kč měsíčně.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 06. 2018
Ve veřejném sektoru pracovalo v r.2017 634 700 lidí. Průměrný plat dosahoval 31 968 korun, meziročně
se zvýšil o 8,4 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 29 840 korun hrubého měsíčně, medián se proti
předchozímu roku zvedl o 7,6 procenta.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 05. 2018
V roce 2017 bylo z veřejných rozpočtů placeno zhruba 820 tisíc zaměstnanců, tedy téměř čtvrtina všech
pracovníků v České republice, jejich počet přitom neustále roste.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 02. 2018
Na finančních úřadech pracuje více než 16,3 tisíce úředníků. Vedle nich ve veřejné správě pracuje
například 8,2 tisíce zaměstnanců krajských a 72,5 tisíce zaměstnanců obecních úřadů. Z rozpočtů
samospráv jsou navíc placeni také zaměstnanci krajských a obecních příspěvkových organizací – tedy
především škol, nemocnic, sociálních ústavů, kulturních zařízení, muzeí a podobně. Těch je podle údajů
Českého statistického úřadu dalších přibližně 290 tisíc. Zaměstnanci veřejného sektoru tak
představují jednu čtvrtinu všech zaměstnanců v Česku a jejich počet se blíží k jednomu milionu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

