Podnět číslo 20081220163733
1) Podnět č.j.

20081220163733

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS) ministr průmyslu a obchodu, poslanec, senátor.
posta@vlada.cz;posta@mpo.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz;

6) Co je třeba udělat

V podnicích, které jsou ve většinovém vlastnictví státu zrušit opční programy, respektovat názor
občanů vyjádřených peticí http://www.anti-cez.cz/apps/cez a vyhovět jejich požadavkům.
Pokud jsou manažeři odměňováni především za zisk tvořený z velké části administrativním zvyšováním
cen jde o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Zcela absurdní situace je v polostátním podniku
ČEZ - viz např.článek M.Heisové.

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-20081220163733

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019
ManaManažeři 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:
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:
20. 10. 2015
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:
11. 06. 2015
Vedení ztrátového polostátního letiště Václava Havla si na odměnách rozdělilo 200 mil. Kč?
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:
11. 11. 2014
Vysoké příjmy manžerů státních a polostátních firem (2,7 do 5,5 miliónu hrubého) překvapily i
současného ministra financí.
Ohlásil:
04. 11. 2013
Dobrá zpráva? Asi nejlépe placený ředitel polostátního podniku a později předseda dozorčí rady ČEZu
Martin Roman odchází"jinam".
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 09. 2011
Za co bral generální ředitel ČEZu odměny? Viz článek
"Martin Roman – gauner nebo hrdina?"
Ohlásil:

02. 02. 2011
Bývalý ministr (ODS) pobírá za působení v dozorčí radě ČEZu 100 tis. Kč měsíčně. Prý si výši odměny
nevymyslel.
Ohlásil:
18. 12. 2008
akce "Na 30 minut vypněte el. spotřebiče" se projevila poklesem spotřeby v el. sítích ČEZu o .....MW .
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

