Podnět číslo 20111120172829
1) Podnět č.j.

20111120172829

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha, Poslanecká sněmovna,

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Poslanecká sněmovna (PS), poslanci filip@psp.cz, grospics@psp.cz, sobotkab@psp.cz

6) Co je třeba udělat

Iniciovat zákon, který "privatizační" zločiny postaví do stejné kategorie jako zločiny tzv. komunismu a zajistit, aby byly také
nepromlčitelné.
Dnešní (20.11.2011) pořad OVM ukázal, že mnohé zločiny osob z období české privatizace budou promlčeny a nikdo nebude potrestán. Není
ani zájem je odhalovat, jak ukazuje poslední skandál z doby privatizace MUS.
Viz též podnět č.19960430102007
Klíč. Slova: Klaus, Ježek, Tříska, Kalousek, Stráský, Kellner, Kožený, Krejčí, šmejdi, prokazován, privatizační zločiny, Češka, privatizační
zločin

7) Autor podnětu

Slovak50@email.cz, j.bata@atlas.cz (Odkazy doplnil Arbed)

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-20111120172829

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
06. 06. 2019
PS realizovala první krok k nepromlčitelnosti privatizačních zločinů. Poslanci pravicových stran (TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN) se buď
hlasování zdrželi, nebo nebyli přítomni.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 05. 2019
Profesor Jaroslav Šesták, jehož rodiče krutě postihl komunismus tvrdí, že bolševici sice kdysi všechno znárodnili, ale nic nerozprodali ani
nerozkradli a předali novým vládcům republiku bewz dluhů.
PODROBNOSTI.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 02. 2019
Po „Klausově" privatizaci zkrachovalou továrnu Poldi Kladno prodal insolvenční správce za 140 mil. Kč. Autor tohoto hlášení se domnívá, že
pouze hodnota zbylého strojního zařízení a kovového šrotu je mnohem vyšší – nehledě na hodnostu proslulé ochranné známky a pozemky
tohoto podniku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 12. 2018
Vláda nepodpořila návrh KSČM na nepromlčitelnost zločinů privatizace.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 10. 2018
Komunisté mají šanci dosáhnout zrušení či alespoň prodloužení promlčecích lhůt u takzvaných privatizačních kauz. Trestné činy z dob
"divoké" privatizace v 90. letech by se tak mohly dostat před soud i po více než 20 letech.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 10. 2018
Akcie Mostecké uhelné si její manžeři kupovali za peníze firmy a pod „dohledem“ poslance za ČSSD? Podle stejného scénáře byly státu
odcizeny i Ostravsko-karvinské doly? Policie byla informována včas a nekonala?
Na chyby i zločiny při privatizaci dalších státních podniků a při restitucích církevních majetků upozorňuje bývalý ředitel Fondu národního
majetku Roman Češka v V TOMTO článku
Ohlásil:
15. 08. 2018
NECHTĚNÉ DŮSLEDKY „DIVOKÉ PRIVATIZACE“ A PODPORY ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ:
Ti u nás vlastní zhruba čtvrtinu fixního kapitálu a více než polovinu, pokud jde o vlastnictví firem. Mezi léty 2010 až 2016 roční odliv zisku z
ČR reprezentoval 7,6 procenta HDP, zatímco dotace z EU v tom samém období činily jen 1,9 procenta HDP. Na dividendách od nás odteklo
2 252 miliard korun, zatímco dotace z EU byly 563 miliard korun. Jsme tak prý „krmelcem Evropy“
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
16. 01. 2012
Ve své sekci jsem dnes zadala analýzu možnosti prodložení promlčecích lhůt do trestního zákona. O výsledku budu věřejnost v dohledné
době informovat.
Ohlásil: Karolína Peake
16. 01. 2012
Podatelna enátu potvrdila přijetí upozornění na podnět.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
29. 11. 2011
Kancelář PSP ČR potvrdila přijem upozornění na na tento podnět
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
28. 11. 2011
Na existenci podnětu byli upozorněni adresáti: Úřad vlády ČR , Kancelář Poslanecké sněmovny , Vojtech Filip , Milan Štěch ,
JUDr.Stanislav Grospič , podnety@podnety.cz
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

26. 11. 2011
na podněty byli upozorněni poslanci Vojtěch Filip. Stanislav Grospič za KSČM a Bohuslav Sobotka za ČSSD.
Ohlásil: Slovak50@email.cz, j.bata@centrum.cz

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

