Podnět číslo 20111113135846
1) Podnět č.j.

20111113135846

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Brno

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Nejvyšší státní zastupitelství.
posta@nsz.brn.justice.cz>

6) Co je třeba udělat

Zahájit trestní stíhání osob, které zavinily, že Česko dosud neuplatnilo nárok na 12 miliard Kč
uložených ve švýcarských bankách.
K takovému kroku Švýcaři údajně (opakovaně) vyzvali několik českých institucí a politiků. Ředitel o.s.
Transparency international se domnívá, že politici se obávají prozrazení původu peněz a jejich majitelů viz pořad Václava Moravce 13.11.2011.
Přikládám ilustrační obrázek. Autor. M.Marčák, zdroj - blisty.cz
Klíčová slova: MUS, Mostecká uhlená, Diag Human, Šťáva, Kalvoda
÷

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-20111113135846

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 03. 2016
Účet za Mosteckou uhelnou by nyní švýcarské konfederaci přinesl 22,6 miliardy korun. Proto asi i nadále
bude návrat peněz do ČR "sabotovat".
ZDROJ.
Ohlásil:
27. 07. 2014
Ve sporu s firmou Diag Human,která vymáhá náhradu za ušlý zisk, protože zde nemohla investovat, přišlo
česko už o více než 300 mil. Kč. Firma požaduje dalšíc cca 9 mld Kč, které však asi už nezíská.
Podrobvnosti
Ohlásil:
01. 07. 2013
Švýcaři navrhli tresty pro manažery MUS: pět let vězení a miliardové peněžní tresty.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 05. 2013
Informace o právě probíhajícím soudu (ve Švýcarsku) jsou ZDE.
Ohlásil:
04. 12. 2012
Důvody, proč hlavní svědek v kause MUS už nepromluví + souvislosti jsou uvedeny ZDE
Ohlásil:
22. 11. 2012
Na záchranu 14 mld. Kč, které si manažeři MUS uložili ve Švýcarsku, vynaložilo české MF již 20mil.Kč,
ale naděje na jejich získání je stále menší. Česko se včas nepřipojilo k trestnímu řízení, přestože k tomu
bylo vyzváno. Vinící z MF a ze Státního zastupitelství (?)za to dosud postiženi nebyli.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
21. 06. 2012
Ministerstvo financí podalo (počátkem června) trestní oznámení na šestici manažerů Mostecké uhelné.
ZDROJ
Ohlásil:
08. 05. 2012
Kvůli kauze MUS vyplatil český stát švýcarským právníkům už (v přepočtu) tři miliony korun.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

18. 03. 2012
O obstavené české miliardy (dříve než stát) požádala Švýcarký soud firma Diag Human, které Česko
údajně dluží miliardy prohrané v arbitráži.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
19. 02. 2012
Švýcarští vyšetřovatelé jsou údajně přesvědčeni, že část z 12 miliard korun vyvedených z Mostecké
uhelné společnosti (MUS), konkrétně tři miliony eur (přes 75 milionů Kč), získaly společnosti napojené na
uprchlého podnikatele Tomáše Pitra.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
05. 01. 2012
Ministr spravedlnosti Pospíšil chce podat kárné žaloby na Rampulu, Grygárka, Letka, jenž případ MUS
dozoroval, a na Marcelu Kratochvílovou, která byla v této souvislosti již z odvolána z funkce.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
02. 01. 2012
Švýcaři zamítli žádost Česka o připojení k žalobě kvůli Mostecké uhelné. PODROBNOSTI
Ohlásil:
27. 12. 2011
Češi dostali od Švýcarů nabídku připojit se k žalobě už v roce 2006.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
28. 11. 2011
Na existenci podnětu upozorněno Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
23. 11. 2011
Poslankyně VV Ing. Lenka Andrýsová napsala:
"Celému případu se věnuje Karolína Peake. Já jsem zatím svědkem toho, že si odpovědnost přehazují
jednotlivé složky státu mezi sebou. Karolína Peake se zasadila o to, aby se případem nejasné kompetence
zabývala vláda. ZDE posílám odkaz na jeden z článků, kde je o tom zmínka. Věřím, že naše vícepremiérka
dělá maximum pro to, aby Česká republika o žádné prostředky nepřišla. Hodně štěstí s aktivitou
Podněty."
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
19. 11. 2011
Podle bývalého politika M.Macka prodala Vláda M.Zemana (ČSSD) Mostecké uhelné doly manažerům
podniku "za hubičku". Podmínky prodeje připravil náměstek ministra průmyslu R.Sýkora a ten za to
(podle švýcarů) inkasoval značný obnos, o který se "rozdělil" s politikem (ČSSD) S. Grossem.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
18. 11. 2011
Ministr financí Kalousek a jeho ministerští kolegové si kauzu přehazují jako horký brambor....
Ohlásil:
14. 11. 2011
Podrobnosti k "odklonění" 12 miliard. a desítek milionů Kč.
Ohlásil:
13. 11. 2011
Na podnět jsem upozornil 3 poslance VV - viz http://napistejim.cz/?message=1672
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

