Podnět číslo 20080419105109
1) Podnět č.j.

20080419105109

2) Úroveň realizace

vyřešeno

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS), ministr práce a soc. věcí, ministr vnitra, poslanec, senátor . (
posta@vlada.cz; posta@mpsv.cz; posta@mvcr.cz; info@senat.cz; julinekt@senat.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět gajduskovaa@senat.cz; jileka@senat.cz; paukrtovas@senat.cz; novotnyj@senat.cz; balinv@senat.cz;
homolka@senat.cz; matykiewicze@senat.cz; posta@psp.cz ;tluchorp@psp.cz; hasek@psp.cz;
kovacik@psp.cz; parkanova@psp.cz; bursikm@psp.cz )

6) Co je třeba udělat

Urychleně upravit český právní řád tak, aby zvýšil rizikovost půjček, které finanční lichváři nabízí
sociálně slabším spoluobčanům.
Dnešní stav umožňuje věřiteli, aby si (téměř bez risika) vytvářel skupiny „trvale udržitelných dlužníků“ a
třeba i doživotně konzumoval část jejich sociálních dávek, případně (pokud jsou odesílány na exekutorem
blokovaný bankovní účet) i celé tyto dávky.
Sociální dávky však umí konzumovat i renomovaní poskytovatelé služeb, např. pro nedodržení smlouvy o
platbě finančního paušálu za telefonování.
To vede ke zvýšené kriminalitě dlužníků, kteří si chybějící prostředky opatřují distribucí drog, krádežemi
a prostitucí. Solidární občan v těchto případech nepomáhá slabším, ale vyživuje lichváře.
ZDROJ
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-20080419105109

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
22. 02. 2018
Ze stravenek „pro socky” se stává byznys, končí u překupníků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 12. 2015
Vláda v současné době jedná o dašlím omezení možností poskytovatelů nebankovních úvěrů.
Ohlásil:
07. 10. 2013
Exekutor dostal za zpronevěru 80 milionů 8,5 let vězení
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 02. 2013
Prostřednictví služby poplatkyzpet.cz lze od bank vymáhat vrácení "bezdůvodného obohacení".
Ohlásil:
31. 01. 2013
Senát přijal novelu "zákona o lichvě"
PODROBNOSTI
Ohlásil:
22. 11. 2012
Z půjček a jejich následného vymáhání se stal v České republice lichvářský velkoprůmysl, který nemá v
moderní historii Střední Evropy obdoby. Denně realizované exekuce a dražby sledují a řídí jejich
osnovatelé vybaveni nejmodernějším softwarem, přesně šitým na míru. Každodenně se stovky milionů
přesouvají od mnoha postižených jedinců k několika málo lidem Na dražbách zabaveného majetku
se potkávají stejní lidé - jako kdysi při divoké první vlně privatizace. Účastníci ještě před samotnou
dražbou uplácí jeden druhého, aby cena vydražené nemovitosti byla co nejnižší a ten, kdo má o ni největší
zájem, ji nabyl co nejlevněji - mimo férovou soutěž.
ZDROJ
Ohlásil:
12. 10. 2012
Podle občana Petra Havlíčka postupují finanční lichváři následovně: „180 000 Kč za pouhých 2 400 Kč
měsíčně!“, lákavá reklama ale už nezmiňuje, že tuto výhodnou půjčku bude občan splácet 150 měsíců,
tedy 12,5 roku. Nedozvíte se z ní ani to, že původní půjčovanou částku přeplatíte o 100%, a pokud se
dostanete do potíží, s čímž vychytralý lichvář počítá, když kupříkladu z důvodu hospodářské recese
ztratíte zaměstnání, tak se rozlučte se svým majetkem. A to jsem uvedl ten lepší příklad, neboť lichváři
„pracují“ i s mnohem vyšší procentuální marží.
Ohlásil:

05. 09. 2012
VYMAHAČI DLUHŮ VYDĚLÁVAJÍ AŽ 100 tis. Kč za den
ZDROJ
Ohlásil:
27. 01. 2012
Každých pět minut přibývá v Česku jedna a možná i více exekucí, které číhají již na zatím ještě nezletilé
děti.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
22. 04. 2010
Od roku 2011 budou žadatelé o úvěr před lichváři chráněni zákonem.
Ohlásil:
02. 07. 2008
Upozornění přečetl Petr Tluchoř [petr@tluchor.cz]
Ohlásil: NULL
03. 06. 2008
Upozornění přečetla Hana Dvořáková [DvorakovaH@psp.cz]
Ohlásil: NULL
29. 05. 2008
BEZ PŘEČTENÍ mail odložila Laštůvková Lucie [lastuvkoval@senat.cz]
Ohlásil: NULL
13. 05. 2008
Upozornění přečetl Pavel Kovacik [Kovacik@psp.cz]
Ohlásil: NULL
12. 05. 2008
Potvrzení o NEpřečtení došlo z adresy: Dočkalová Yvona [dockalovay@senat.cz]
Ohlásil: NULL
12. 05. 2008
Upozornění přečetl Julínek Tomáš [julinekt@senat.cz]
Ohlásil: NULL
12. 05. 2008
Upozornění přečetla Šestáková Irena [sestakovai@senat.cz]
Ohlásil: NULL
09. 05. 2008
Podatelna Kanceláře PSP ČR (posta@psp.cz) vede upozornění na podnět pod č.j.2008/05386
Ohlásil: NULL
09. 05. 2008
Upozornění na podnět pečetla Šestáková Irena [sestakovai@senat.cz]
Ohlásil: NULL
08. 05. 2008
Upozornění na podnět přečetli: Michálková Irena [michalkovai@senat.cz]; Josef Novotný - senátor
[566552351@iol.cz]
Ohlásil: NULL
07. 05. 2008
Mgr. Jitka Vodrážková ( z adresy Hana Berankova [berankova.hana@vlada.cz]; posta@vlada.cz) zaslala
předsedovi o.s. PODNĚTY.CZ mail s textem, který je uveden ZDE.
Ohlásil: Mgr. Jitka Vodrážková ( z adresy Hana Berankova [berankova.hana@vlada.cz]; posta@vlada.cz)
29. 04. 2008
Bc. Věra Husáková - oddělení vztahů s veřejností Senátu (z adresy Šestáková Irena
[sestakovai@senat.cz]) píše: "Potvrzujeme přijetí Vašeho e-mailu ze dne 19.4.2008, jehož obsah jsme
postoupili k informaci všem členům senátorského sboru."
Ohlásil: Bc. Věra Husáková - oddělení vztahů s veřejností Senátu (z adresy Šestáková Irena
[sestakovai@senat.cz])

21. 04. 2008
21.-25.4. upozornění přečetli: Eduard Matykiewicz [matykiewicze@senat.cz]; Novotný Josef
[novotnyj@senat.cz]; Petr Tluchoř [petr@tluchor.cz]; Pavel Kovacik [Kovacik@psp.cz]. Bez přečtení mail
odstranila: Laštůvková Lucie [lastuvkoval@senat.cz]
Ohlásil: NULL
19. 04. 2008
Na existenci podnětu byli správou NDOP upozorněni kompetentní na shora uvedených adresách.
TOTÉŽ MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ OBČAN
Upozornění přečetli:
Petr Tluchor [Petr.Tluchor@psp.cz]; vlasta.kasalova@mpsv.cz; Josef Novotný - senátor
[566552351@iol.cz]; posta@psp.cz,založeno pod č.j.2008/04652; Hana Berankova
[berankova.hana@vlada.cz]; Michálková Irena [michalkovai@senat.cz]; Šestáková Irena
[sestakovai@senat.cz]
Ohlásil: Správa NDOP

Přílohy:
Přílohy:

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

