Podnět číslo 20100107102107
1) Podnět č.j.

20100107102107

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České Republiky, předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor. posta@vlada.cz,
posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Urychleně změnit smlouvy s manažery státních a polostátních podniků. Je proti zdravém rozumu,
aby si např. představitelé problematických Českých drah vypláceli na životní pojištění měsíčně až 85 000
korun na osobu a dalších 13 000 Kč na rizikové pojištění. To se týká krachujících Českých aerolinií.
Absurdní jsou odměny manažerům ČEZu , jehož prosperita je do značné míry zajišťována ("od zeleného
stolu") bezdůvodným zvyšováním cen elektřiny a štědrou rukou státu. Dohledat a zveřejnit jména politiků,
kteří za tento stav odpovídají.
÷ Klíčová slova: ČEZ, Roman, plat, odměna, LUXUS, opční
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-20100107102107

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019
Manažeři ČEZ nemusejí pro účast v opčním programu plnit žádná výkonnostní kritéria? Jedenáct z nich si
letos na obchodech s „protekčně“ získanými akciemi své firmy přilepšilo o cca padesát milionů korun?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2018
ČEZ prodal svoje bulharská aktiva za 8,1 miliardy korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 11. 2017
Opoziční smlouva (mezi ODS a ČSSD, v r. 1998) umožnila, že se politika propojila s byznysem. To
znamená model: My vám budeme tolerovat vládu a vy nám umožníte, aby pan XY byl generálním
ředitelem ČEZ, České pošty nebo Českých drah. Následně se na to díky lobbistům nabalila sféra orgánů
činných v trestním řízení?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 07. 2017
Polostátní organizace ČEZ privatizovala albánskou výrobu a rozvod elektřiny s využitím korupčního
chování svých "poradců" kterým vyplatila 180 mil. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 05. 2017
Exředitel Pražského dopravního podniku vynakládal z firemní kasy statisíce na luxusní večeře a zboží –
parfémy, elektroniku?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
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:
22. 12. 2016
Zaměstnanci pošty stávkují kvůli svým opravdu nízkým platům, ale jejich ředitel bere 600 tis. měsíčně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

28. 05. 2016
Pouhých třináct dnů "přesluhování" vyneslo náměstkovi generálního ředitele 13 mil. Kč? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 01. 2016
ČEZ nepostihne vedoucí pracovníky, kteří nezvládli kontrolu jakosti svárů a zavinili škodu ve výši až 3
miliardy Kč, protože odstávka JE Dukovany trvá?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 10. 2015
Státní a polostátní podniky platily advokátce a starostce Kleslové (ANO2011) desítky tisíc Kč měsíčně?
Ohlásil:
22. 09. 2015
JAK VYBÍRAJÍ ODBORNÍKY DO ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ STÁTÍCH PODNÍKŮ BRITOVÉ JE PSÁNO ZDE.
Ohlásil:
02. 09. 2015
Starostka m.č. Praha 10 zvládne navíc práci, za kterou ji polostátní firma ČEZ vyplácí 100tis.Kč. měšíčně?
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:
11. 06. 2015
Vedení ztrátového polostátního letiště Václava Havla si na odměnách rozdělilo 200 mil. Kč?
Ohlásil:
20. 05. 2015
Čeští "mafiáni" řídili předsedu vlády Nečase (ODS) prostřednictvím jeho milenky Naďové? Ta měla doma
šperky v hodnotě 10 mil. Kč. Mezi hlavní dárce patřil reditel polostátního podniku ČEZ,"drobný" dárek
(kabelku za 15tis. Kč) dostala od bývalého tředitele Pozemkového fondu, atd. Nagyová milence
"sekýrovala" a ten ji přesto (státními penězi) bohatě odměňoval? Aby snad netrpěli nouzí, až budou
manželé?
Ohlásil:
11. 11. 2014
Vysoké příjmy manžerů státních a polostátních firem (2,7 do 5,5 miliónu hrubého) překvapily i
současného ministra financí.
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:
19. 06. 2014
Ředitel ČT dostane (k luxusnímu platu) 2,3 mil.Kč jako roční odměnu?
Ohlásil:
01. 03. 2014
27.2.2014 jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Vláda ČR, Poslanci ČR, Senát ČR, Andrej Babiš,
Bohuslav Sobotka, Ministerstvo financí.
27.2.2014,doručení mailu potvrdilo ministerstvo financí.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
04. 11. 2013
Dobrá zpráva? Asi nejlépe placený ředitel polostátního podniku a později předseda dozorčí rady ČEZu
Martin Roman odchází"jinam".
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 04. 2013
Švýcaři (referendem) zrušili manažerům "zlaté padáky". Impusem byla odměna 60 mil.€ řediteli
farmaceutické firmy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

26. 02. 2013
Absurdně vysoké odměny se vyplácejí i v České televizi. Např. ředitel brněnské televize bral tolik, jako
prezident republiky.
ZDROJ
Ohlásil:
10. 11. 2011
Manažeři Českých drah si statisícové měsíční platy a odměny stanovují sami. Přiznali si např. i příspěvek
na školné pro své děti.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 11. 2011
"Zlatý padák" generálního ředitele ČD má hodnotu 24 jeho průměrných platů.
ZDROJ
Ohlásil:
22. 09. 2011
Za co bral generální ředitel ČEZu odměny? Viz článek
"Martin Roman – gauner nebo hrdina?"
Ohlásil:
26. 04. 2011
Ředitel ČEZu má peněz dost a hodlá založit soukromou vysokou školu.
Ohlásil:
02. 02. 2011
Bývalý ministr (ODS) pobírá za působení v dozorčí radě ČEZu 100 tis. Kč měsíčně. Prý si výši odměny
nevymyslel.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

