Podnět číslo 20050414220000
1) Podnět č.j.

20050414220000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda. Ministerstvo financí, Finanční arbitr, Bankovní rada ČNB, policie, státní zástupce, banka, NKÚ

6) Co je třeba udělat

Zastavit masivní okrádání střadatelů bankami a státem.
Průměrný úrok z vkladů ve výši 50-100 tis.Kč se již delší dobu pohybuje kolem 1%, inflace 2,6%.
Z vkladu 100 tis. střadatel za rok získá 1000Kč . Z toho odvede 15% daň. S bankou a státem se "podělil".
Sám dostal 850 Kč, státu věnoval 150 Kč .
Banka jeho peníze komusi půjčila a inkasovala 12000 Kč. Střadatel má na konci roku na účtu 100 850 Kč
- v reálné hodnotě o 2,6% nižší (dík inflaci), t.zn. 98 250 Kč. Známý pachatel ho obral o 1750 Kč.
Závěr.
Banky a nestřadatelé nesmí žít v ráji - na úkor jiného. Střadatelů náleží nejméně úrok v hodnotě
inflace.
Okrádáni jsou zejména senioři. Mají v bankách cca 600 miliard Kč úspor (odložená kupní síla), které
umožňují poskytnout až sedm a půl bilionů Kč úvěrů ( při povinné 8% rezervě). Už při při čtyřprocentním
úroku lze z úvěrů získat ročně 300 miliard Kč.
Klíč.sl.: bankovní, bezdůvodné obohacení

7) Autor podnětu

Anonym. Údaje o vkladech seniorů volně převzaty z článku ing. Hromádko.

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-20050414220000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
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:
19. 04. 2013
Evropský parlament prý hodlá limitovat bunusy bankéřů a zvýšit kapitálovou přiměřenost bank.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed
20. 02. 2013
Prostřednictví služby poplatkyzpet.cz lze od bank vymáhat vrácení "bezdůvodného obohacení".
Ohlásil:
25. 05. 2009
Banky se ve skutečnosti jednaly mnohem nemorálněji. Např. manažeři bank USA si na odměnách
vyplatili 700 miliard dolarů - za "úspěchy", kterých dosáhli podvodnými spekulacemi. Následovala
celosvětová finanční krize a krize hospodářská (jaro r. 2009), kterou daňoví poplatníci mnoha států
museli tlumit sanacemi bank částkami v hodnotě shora uvedených odměn manažerů. Peníze byly
"vytvořeny" v tiskárnách, což znehodnotilo měny a výrazně úspory střadatelů.
Většinu bank v Česku vlastní nadnárodní společnosti.
Ohlásil: Arbed
23. 11. 2005
do databáze byl vložen podnět 2005 11 23 16 00 00 s výzvou k podpoře petice proti nemravnému chování
bank v Česku
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

