Podnět číslo 20080119090859
1) Podnět č.j.

20080119090859

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda, předseda Mirek Topolánek- O0DS, ministr vnitra, ministr spravedlnosti , nejvyšší státní zástupce,

5) Kdo by měl o podnětu vědět Nejvyšší kontrolní úřad, poslanec, senátor (posta@vlada.cz;posta@msp.justice.cz; posta@mvcr.cz;
posta@psp.cz;info@senat.cz; posta@nsz.brn.justice.cz;www.nku.cz; posta.policie@mvcr.cz;

6) Co je třeba udělat

Trvat na řádném vyšetření, případně na trestním stíhání osob, které p.p. porušily povinnosti při
správě cizího ( z větší části státního) majetku tím, že v rozporu s dobrými mravy umožnily, aby se
např. ředitel ČEZ v podstatě bezdůvodně obohatil částkou vyšší než půl miliardy Kč za rok.
Viz: www.tiscali.cz/news/news_center_070109.969870.html
Podrobnosti
Viz též petici Ing. Čestmíra Konečného.
Klíčová slova: cena židle. opční
FH

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-20080119090859

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 06. 2019
Představenstvo a dozorčí rada firmy Pražská plynárenská, kterou vlastní Praha, dostanou tantiémy.
Rozdělí si částku přesahující 21 milionů korun. Z toho čtyři členové představenstva získají 18,4 milionu,
zbytek pak dozorčí rada.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 06. 2019
Manažeři ČEZ nemusejí pro účast v opčním programu plnit žádná výkonnostní kritéria? Jedenáct z nich si
letos na obchodech s „protekčně“ získanými akciemi své firmy přilepšilo o cca padesát milionů korun?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 11. 2018
Ředitel pražské hygienické stanice měl větší příjmy než ministr, protože „dřel jako kůň" a podřízení mu
nosili část úplatků, které vymáhali od kontrolovaných provozovatelů restaurací či prodejen?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 10. 2018
Nemravnost systému „zlatých padáků“ pro manažery státních podniků konečně potvrdil Ústavní soud.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 03. 2018
Statisícové platy šéfů státních a polostátních firem a miliónové zlaté padáky bez ohledu na to, zda
podniky prosperují, se (opět?) „brzy“ dostanou do hledáčku ministerstva financí a vlády?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2018
ČEZ prodal svoje bulharská aktiva za 8,1 miliardy korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 11. 2017
Opoziční smlouva (mezi ODS a ČSSD, v r. 1998) umožnila, že se politika propojila s byznysem. To
znamená model: My vám budeme tolerovat vládu a vy nám umožníte, aby pan XY byl generálním
ředitelem ČEZ, České pošty nebo Českých drah. Následně se na to díky lobbistům nabalila sféra orgánů
činných v trestním řízení?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

20. 07. 2017
Polostátní organizace ČEZ privatizovala albánskou výrobu a rozvod elektřiny s využitím korupčního
chování svých "poradců" kterým vyplatila 180 mil. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 03. 2017
Náměstek GŘ Českých drah pro personální záležitosti předložil představenstvu dlouhodobě ztrátových
ČD návrh na „zlaté padáky” pro vedoucí představitele společnosti. Bezprostředně po uplynutí 12měsíční
lhůty, kdy i jemu nárok na odstupné vznikl z podniku "dobrovolně" odešel a soudí se o 8 680 000
korun. Ústavní soud se domnívá, že jednal v rozporu s dobrými mravy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 02. 2017
Nejlépe placený kapitán (pilot)) komerčního letadla si přijde asi na patnáctinu toho, co dostává současný
"výkonný" ředitel (dotované?) australské státní pošty. Bere zhruba dva milióny tři sta sedmdesát pět tisíc
korun za měsíc
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 12. 2016
Zaměstnanci pošty stávkují kvůli svým opravdu nízkým platům, ale jejich ředitel bere 600 tis. měsíčně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 07. 2016
Exředitel tehdy krachujících českých aerolinek si na Šumavě užívá peněz (150 mil. Kč), které jako
odstupné získal v r 2007 a policie marně vyšetřuje, zda "zlatý padák" obdržel v souladu se zákonem? Do
svého rozsáhlého rekreačního sídla létá luxusním vrtulníkem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 06. 2016
Statisícové "zlaté padáky" dostávají odstupující "manažeři" i na univerzitě v Ústí nad Labem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 01. 2016
ČEZ nepostihne vedoucí pracovníky, kteří nezvládli kontrolu jakosti svárů a zavinili škodu ve výši až 3
miliardy Kč, protože odstávka JE Dukovany trvá?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 10. 2015
Bývalý ředitel Českých drah se soudí o 7 mil. Kč, které mu měly být vplaceny jako "zlatý padák",když byl
po sedmi měsících ředitelování odvolán?
Ohlásil:
20. 10. 2015
Zvýšit prioritu podnětu. Státní a polostátní podniky platily advokátce a starostce Kleslové (ANO2011)
desítky tisíc Kč měsíčně?
Ohlásil:
22. 09. 2015
JAK VYBÍRAJÍ ODBORNÍKY DO ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ STÁTÍCH PODNÍKŮ BRITOVÉ JE PSÁNO ZDE.
Ohlásil:
23. 07. 2015
Senátoři zamítli novelu zákona, který by znemožnila zřizování "trafik" pro "zasloužilé" politiky. Další
podrobnosti jsou ZDE.
Ohlásil:
20. 05. 2015
Čeští "mafiáni" řídili předsedu vlády Nečase (ODS) prostřednictvím jeho milenky Naďové? Ta měla doma
šperky v hodnotě 10 mil. Kč. Mezi hlavní dárce patřil reditel polostátního podniku ČEZ,"drobný" dárek
(kabelku za 15tis. Kč) dostala od bývalého tředitele Pozemkového fondu, atd. Nagyová milence
"sekýrovala" a ten ji přesto (státními penězi) bohatě odměňoval? Aby snad netrpěli nouzí, až budou
manželé?
Ohlásil:

07. 10. 2014
Nová pravidla pro odměňování "státních" manažerů se týkají 93 pozic ve 27 polostátních a státních
firmách. Stanoví například maximální roční příjem
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 07. 2014
Policie šetří miliardovou zakázku ČEZ z éry, kdy jejím generálním ředitelem byl Martin Roman.
Ohlásil:
19. 06. 2014
Ředitel ČT dostane (k luxusnímu platu) 2,3 mil.Kč jako roční odměnu?
Ohlásil:
04. 11. 2013
Dobrá zpráva? Asi nejlépe placený ředitel polostátního podniku a později předseda dozorčí rady ČEZu
Martin Roman odchází"jinam".
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 10. 2013
Další případ přiznání podzřele vysokého "zlatého Padáku" ( v Biotechnologickém a biomedicínském
centru - BIOCEV) je ZDE.
Ohlásil:
05. 09. 2013
České dráhy opouští manažer, který vymyslel systém odměňování, díky němuž i on dostane odstupné ve
výši 1O milionů korun. Stejnou částku si odnese dalších čtrnáct lidí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 08. 2013
Generální ředitel Českých drah tento státní podnik neúměrně zadlužoval a rozmařile rozdával odměny
podřízeným. Přesto inkasuje "zlatý padák" ve výši 12 mil. Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 04. 2013
Švýcaři (referendem) zrušili manažerům "zlaté padáky". Impusem byla odměna 60 mil.€ řediteli
farmaceutické firmy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 01. 2012
Na podnět byli upozorněni adresáti:
Úřad vlády ČR , RNDr.Petr Nečas , Ministr vnitra ČR , Ministerstvo vnitra ČR , JUDR.Jiří Pospíšil ,
Nejvyšší státní zastupitelství České republiky , Nejvyšší kontrolní úřad ČR , KSČM , Vojtech Filip ,
ČSSD , Bohuslav Sobotka , ODS , TOP09 , Karel Schwarzenberg , Věci Veřejné , Radek John , Milan
Štěch , Petr Vícha , Richard Svoboda , Václav Koukal , Soňa Paukrtová , Zbyněk Stanjura , Petr
Gazdík , Pavel Kováčik , Karolína Peake , podnety@podnety.cz | Další > Kopie: Arnošt Bednář
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
21. 12. 2011
Martin Roman, generální ředitel ČEZu, byl (jak se po jeho překvapivém odstoupení z funkce ukázalo)
spoluvlastníkem plzeňské Škodovky. Je proto poměrně jasné, proč právě Škodovka dostávala od
polostátního podniku ČEZ netransparentní mnohamiliardové zakázky a jako fénix vstala z popela. Každý z
nás jsme za tento „zázrak“ zaplatil v podobě vysokých cen za elektřinu.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 11. 2011
"Zlatý padák" generálního ředitele ČD má hodnotu 24 jeho průměrných platů.
ZDROJ
Ohlásil:
17. 10. 2011
Šéf sekce strategií a koncepcí ministerstva vnitra po pouhých 13 pracovních dnech ve funkci obdržel
prémii ve výši 170 tisíc korun a po dalších 21 dnech bonus, ve výši 140 tisíc korun. K tomu samozřejmě
pobíral řádný měsíční plat 78 850 korun.
ZDROJ
Ohlásil:

22. 09. 2011
Za co bral generální ředitel ČEZu odměny? Viz článek
"Martin Roman – gauner nebo hrdina?"
Ohlásil:
26. 04. 2011
Ředitel ČEZu má peněz dost a hodlá (si) založit soukromou vysokou školu.
Ohlásil:
02. 02. 2011
Bývalý ministr (ODS) pobírá za působení v dozorčí radě ČEZu 100 tis. Kč měsíčně. Prý si výši odměny
nevymyslel.
Ohlásil:
03. 09. 2010
Aby politici zdůvodnili vlastní vysoké platy, musí být štědří i k manažerům státních institucí. Ředitel
České televize bere 237 tis.Kč měsíčně.
Ohlásil:
15. 02. 2008
media zpochybňují nezištost činu ředitele ČEZ, který (ze svého) věnoval 100 milionů soukromé škole,
jejímž ředitelem je syn prezidenta V.Klause.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

