Podnět číslo 20090221161724
1) Podnět č.j.

20090221161724

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha, Brno

4) Místo vady

–

Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS) , Ministr financí, Ministr vnitra, ředitel ÚOHS, policie, poslanec,
člen hospodářského výboru PS a Senátu, senátor, ČOI
posta@vlada.cz; podatelna@mfcr.cz ; posta@mvcr.cz; posta@compet.cz; poslkanc@volny.cz;
hojda@psp.cz; sidlok@psp.cz; simonovskym@psp.cz; jakubkovav@psp.cz; kalabkovag@psp.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět lhotaz@psp.cz; melcakm@psp.cz; petrb@psp.cz; spikaj@psp.cz; plachy@psp.cz; prosekz@psp.cz;
ales.radl@seznam.cz; sehor@psp.cz; siveraf@psp.cz; snopekv@psp.cz; sukl@psp.cz; urbanm@psp.cz;
vojir@psp.cz; zapletalc@psp.cz; hajdaj@senat.cz; janackoval@senat.cz; p.uhrova@o2active.cz;
jileka@senat.cz; info@vitezslav-jonas.cz; nedomaj@senat.cz; tereza.sejkorova@valley.cz;
striteskyj@senat.cz;

6) Co je třeba udělat

Zefektivnit kontrolu dodržování zákonných ustanovení o přiměřenosti zisku, případně formulovat
zvláštní zákon.
Zisk dosahovaný "za každou cenu" (bez zásluh na vytváření hodnot) demoralizuje společnost.
INSPIRACE
JEDEN Z DŮKAZŮ
Klíč. sl.: šmejdi, lichva

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-20090221161724

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 03. 2018
Dříve panovník „šmejdy“ máčel ve Vltavě. Dnes je třeba využívat občanský zákoník a zákon o ochraně
spotřebitele a spotřebitelskou poradnu dTestu, na čísle 299 149 009. Služba je zdarma.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 07. 2015
V pojištění odpovědnosti motorových vozidel je marže nepřiměřeně vysoká marže. Senátoři za SZ
navrhují její snížení na 20%. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 10. 2013
Nejvyšší státní zástupce Zeman se domnívá, že firmy by měly být stíhatelné i za lichvu či obecné ohrožení.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2013
Za léky prý Evropané platí v průměru 40x více než by měli. Některé léky jsou předražené až tisíckrát?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2013
Informace o metodách, kterými prodejci/šmejdi (na předváděcích akcích) přesvědčují/nutí seniory, aby si
koupili fatálně předraženou věci je ZDE
Ohlásil:
31. 01. 2013
Senát přijal novelu "zákona o lichvě"
PODROBNOSTI
Ohlásil:
21. 02. 2009
na tento podnět a na význam projektu www.podnety.cz byli upozorněni: doprava-list-bounces@zeleni.cz;
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

