Podnět číslo 20070916101455
1) Podnět č.j.

20070916101455

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Brno

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda vlády, předseda ÚOHS
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), LIDEM;
posta@vlada.cz,posta@uoou.cz posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz,
info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, peakek@psp.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit příslušné zákony a vyhlášky tak, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚHOS) byl povinen vést na iternetových stránkách ÚHOS (www.compet.cz) rejstřík úřadem
udělených pokut.
U každého případu by měl uvádět jména osob, které byly v pokutované oranizaci potrestány - včetně výše
finančního či druhu jiného postihu.
Opakovaně se totiž stává, že např. pokutované ministerstvo částku zaplatí, postižen není nikdo a ministr
si pro chybějící peníze opět "sáhne" do státní poklady.
Viz např:
- www.financninoviny.cz/index_view.php?id=269143
- podnět Č.j.2007 12 22 07 38 35
Klíč. slovo: grunt,

7) Autor podnětu

Seznam adresátů podnětu aktualizoval dne 20130513 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-20070916101455

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 04. 2014
Úřad vlády má za porušení rozpočtové kázně (Kauza Promopro - Alexandr Vondra z roku 2009) odvést do
státního rozpočtu 551 mil. Kč. Budou mít zaměstnanci ÚV nižší platy, nebo ministr financí Úřadu přidá,
aby měl pokutu z čeho zaplatit?:-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 05. 2013
Pokutu dostalo ministerstvo vnitra
Pokutu dostalo ministerstvo práce a soc. věcí.
Ohlásil:
11. 07. 2012
Ministerstvo školství dostalo o Úřadu na ochranu osobních údajů pokutu 450 tis Kč ..... a zaplatí ji daňoví
poplatníci?
ZDROJ
Ohlásil:
04. 01. 2011
ÚOHS udělil pokutu Ministerstvu obrany
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

