Podnět číslo 20060406165458
1) Podnět č.j.

20060406165458

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

České Budějovice

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Státní zastupitelství
6) Co je třeba udělat

Prověřit postup vyšetřování trestního oznámení podvodu při privatizaci Mototechny s.p., závod České Budějovice, podaný
Konsolidační agenturou Praha v únoru 1998 a trestní oznámení občanů, podnikatelů z ulice U pily, České Budějovice z listopadu 1997.
Nutné je zjistit, proč je trestní oznámení stále odkládáno, když je nepochybné, že došlo k neoprávněnému obohacení, vytunelování
Mototechny v Českých Budějovicích, k nezaplacení daní a nezaplacení úvěru.

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-20060406165458

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 11. 2015
Ministr spravedlnosti veřejně přiznal, že orgány činné v trestním řízení někdy mohou nad některými kauzami přivírat oči. Leckdy prý i
záměrně?
Ohlásil: Arbed - dle informace od Ing. Prince
06. 10. 2015
Klíčová slova: trapné, trapas, ostuda Duchcovská policie se dokonale ztrapnila při pokusu zakázat Romům (PROVOKATIVNÍ) grilování v
městském parku. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 05. 2015
22. 5. 2015 – jihočeský podnikatel Ing. Václav Princ připomenul představitelům vlády, parlamentu a policie podezřelé okolnosti privatizace
státního podniku Mototechna s.p. České Budějovice. Upozornil na průtahy a vady v řešení jeho připomínek a požádal o vysvětlení.
Podstatná část dopisu je v příloze k tomuto hlášení.
Ohlásil: Arbed
27. 04. 2011
Seznam dlužníků České konsolidační agentury (Dříve Konsolidační banky) nabízí nebývalý vhled do financování takzvané divoké
transformace. Desetimilionové úvěry společnostem s ručením omezeným se jeví pouze jako špička ledovce, který v našem státním rozpočtu
zanechal manko 242 miliard korun.
Stát skrze Konsolidační agenturu vykupoval toxické úvěry z bank za 60–80 % jejich nominální hodnoty a Konsolidační agentura je následně
rozprodávala investorům za 9–30 % jejich nominální hodnoty. Dlužníci se tak nezřídka zcela oddlužili tím, že přes prostředníka splatili
zlomek vlastního dluhu. Seznam z roku 2002, který PireteLeaks získaly, obsahuje téměř 500 firem a výše celkových pohledávek činí
zhruba 20 miliard Kč. Zveřejněný dokument umožňuje, aby si každý udělal obrázek o období, které dalo slovu tunel druhý význam.
Ministerstvo financí dne 22.4.2011 rozhodlo, že bude dále utajovat seznam dlužníků České konsolidační agentury (ČKA). Pod rozhodnutím o
zamítnutí rozkladu je podepsán ministr financí Miroslav Kalousek.
Server pirateleaks.cz však část seznamu (stav z listopadu r.2002 zveřejnil.
Ohlásil:
06. 04. 2006
správce NDOP upozornil na existenci podnětu Státní zastupitelství v Č.Budějovicích (posta@ksz.cbu.justice.cz ).2006 04 07 07 - příjem
upozornění potvrdil Sekretariát
Ohlásil: [sekret@ksz.cbu.justice.cz].
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

