Podnět číslo 20041208223600
1) Podnět č.j.

20041208223600

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, parlament, poslanec, senátor, Úřad pro ochranu veřejné soutěže, Antimonopolní úřad
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit legislativu tak, aby bylo možné omezit lichvářské chování bank, které v dobře utajované
shodě okrádají střadatele tím, že jejich vklady prakticky neúročí. V průměru 1% výnos střadatelům
krátí o nehorázné poplatky za vedení účtů a za transakce, zatímco od věřitelů vyžadují více než 10%.
České banky (převážně v rukou zahraničních subjektů) jsou t.č. neoprávněně p.p. nejziskovějším
odvětvím na evropském kontinetu a bezdůvodně se obohacují. (Viz § 451 o.z. a násl. )
Podrobnosti viz časopis Technický týdeník č. 52 str.1
FH

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-20041208223600

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 02. 2018
Vláda zvažuje zastropování výš úroků a poplatků u spotřebitelských půjček?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 06. 2016
"České" banky poslaly v r. 2015 svým zahraničním majitelům 75% svého zisku, celkem 41 miliard Kč a
nezavinil to Václav Klaus?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 07. 2015
V pojištění odpovědnosti motorových vozidel je marže nepřiměřeně vysoká marže. Senátoři za SZ
navrhují její snížení na 20%. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 10. 2013
Nejvyšší státní zástupce Zeman se domnívá, že firmy by měly být stíhatelné i za lichvu či obecné ohrožení.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 04. 2013
Evropský parlament prý hodlá limitovat bunusy bankéřů a zvýšit kapitálovou přiměřenost bank.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 01. 2013
Senát přijal novelu "zákona o lichvě"
PODROBNOSTI
Ohlásil:
04. 06. 2012
Viz též podnět http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050414220000
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

