Podnět číslo 20090425182245
1) Podnět č.j.

20090425182245

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc,
Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín,

4) Místo vady

–

Vláda, předsedové: Mirek Topolánek (ODS – v demisi), Jan Fischer (bez pol. příslušnosti), ministr
zdravotnictví, hejtman, zdravotní rada, primátor
posta@vlada.cz; mzcr@mzcr.cz; posta@kr-jihomoravsky.cz; posta@kraj-jihocesky.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět
posta@kr-kralovehradecky.cz; epodatelna@kr-karlovarsky.cz; podatelna@kraj-lbc.cz;
posta@kr-olomoucky.cz; posta@kr-moravskoslezsky.cz; posta@pardubickykraj.cz; posta@kr-plzensky.cz;
posta@kr-s.cz; urad@kr-ustecky.cz; posta@kr-vysocina.cz; posta@kr-zlinsky.cz; posta@cityofprague.cz

6) Co je třeba udělat

Zajistit, aby manažerské smlouvy s řediteli nemocnic nebyly uzavírány v rozporu s dobrými
mravy.(§39 ,příp § 424 o.z.)
Podnět je motivován případem, kdy si 4 propuštění manažeři benešovské nemocnice, která vykazovala
ztrátu 130 mil Kč, schválili odměnu 6 mil.Kč., zatímco na výplatu ostatních zaměstnanců peníze nezbyly.
Je absurdní, aby si vedení nemocnic určovalo výši svého odchodného samo

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-20090425182245

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
12. 04. 2017
Struktura odměn předsedy představenstva a.s. Jihočeské nemocnice (člen ANO) je ZDE. Z osmi
nemocnic získává celkem 7286520 Kč ročně.
Ohlásil:
17. 02. 2017
Nejlépe placený kapitán (pilot)) komerčního letadla si přijde asi na patnáctinu toho, co dostává současný
"výkonný" ředitel (dotované?) australské státní pošty. Bere zhruba dva milióny tři sta sedmdesát pět tisíc
korun za měsíc
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 07. 2015
Vláda chce omezit "zlaté padáky" v několika státních a polostátních firmách. Odměny členů dozorčí rady
Státních lesů několikanásobně vzrostou?
Ohlásil:
07. 10. 2014
Nová pravidla pro odměňování "státních" manažerů se týkají 93 pozic ve 27 polostátních a státních
firmách. Stanoví například maximální roční příjem
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 04. 2013
Švýcaři (referendem) zrušili manažerům "zlaté padáky". Impusem byla odměna 60 mil.€ řediteli
farmaceutické firmy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

