Také dlužíte
lichvářům?
Zrušíme váš dluh!
Dva šokující příběhy z poslední doby
Dříve vládl na vnitru, teď Langer vydělává na vymáhání dluhů (6. 9. 2012, iDNES)
Obchodování s drobnými pohledávkami se v posledních letech stává v Česku lukrativním
byznysem. Stačí nepatrný dluh a díky poplatkům pro advokáty a exekutory se může dlužná
částka vyšplhat až na několikanásobek. Z ne zcela optimální podoby zákona těží i bývalý
ministr vnitra Ivan Langer (ODS). Státní energetický gigant ČEZ nabízel v době, kdy byl
Langer členem vlády, k prodeji téměř 24 tisíc pohledávek po splatnosti od domácností
i podnikatelů. Ty skoupila těsně před koncem roku 2007 společnost IES Real & Consulting.
Společnost oficiálně sídlí na Kypru a při vymáhání pohledávek se nechává zastupovat
advokátní kanceláří Pečený, Fučík, Langer. V této kanceláři Langer před svým angažmá
ve vládě dělal koncipienta za nadprůměrný osmdesátitisícový plat, tam se po pádu vlády
v roce 2009 vrátil a zde se letos na jaře po složení advokátních zkoušek stal partnerem.
Langerovo jméno se poté dostalo i do názvu kanceláře…
Exekutoři jdou po tříletém chlapci z Jesenicka (5. 9. 2012, Novinky)
Teprve tříletý chlapeček z Jesenicka se stal terčem exekutorů kvůli miliónovým dluhům,
které nezavinil. Jeho matka totiž za dítě rozhodla o přijetí dědictví po zemřelém otci,
jehož součástí jsou ovšem také značné dluhy. Otázkou pro právníky nyní je, zda neselhala
notářka, když nechala matku za dítě rozhodnout. „Mohu potvrdit, že soudní exekutor byl
pověřen provedením exekuce proti tříletému chlapci,“ řekla mluvčí Exekutorské komory
Petra Báčová. „Už se nastartovala ta mašinérie té exekuce a to dítě je semíláno v tom
justičním systému jako každý jiný dlužník,“ uvedl advokát Jan Bouček, podle kterého
notářka pochybila, protože nechala matku rozhodovat o dědictví i přesto, že tříleté dítě
nemůže vyjádřit svobodnou vůli stát se dlužníkem…

www.dsss.cz/exekuce

STOP zlodějským exekucím!
Vážení spoluobčané!
Není možné, aby úzká skupina lidí ovládala pro své neoprávněné zisky významnou část občanů
republiky. Prvním krokem musí být zákaz reklamy na spotřebitelské úvěry. Na cigarety a drogy
je zakázána také, přitom spotřebitelské úvěry jsou v podstatě stejný mor. Ministerstvo financí
stanoví společensky akceptovatelné úroky a těm společnostem, které nabízejí lichvářské úroky,
by se nemuselo vůbec splácet. Prostě – co se vám splatilo, to se vám splatilo – konec.
Exekutoři by byli omezeni ve svých právech a do bytů by museli vstupovat jen s povolením policie
a za přítomnosti policie. Přičemž by čas policie exekutor hradil ze svého a nesměl by si to připočíst
ke svým nákladům vůči dlužníkovi. S exekutorem, který by vnikl do bytu bez povolení, by se
nakládalo jako se zlodějem.
Není možné, aby exekutoři pod vidinou peněz štvali malé sirotky, kteří po rodičích „zdědili“
dluhy. Tuneláři si užívají na karibských plážích, ale Kalouskův režim umožňuje pronásledování
dětí…

Zestátníme strategické podniky
V dnešní nejisté době musí mít stát v rukou strategické podniky a firmy hospodářského
a sociálního významu. Není možné, aby se polostátní ČEZ čile stýkal s politiky vládními
i opozičními a něco s nimi neustále projednával. Výsledek? Drahá elektřina a miliardové zisky
ČEZu. Občané této země platí jeho investice na Balkáně, jejichž zhodnocení nepocítí slevami na
platbách, ale vyšším účtem.
V době ekonomické nejistoty, kdy eurozóna a potažmo světová ekonomika se potýká
s existenčními problémy, musí mít republika ve svém držení strategické podniky. Nesmíme se bát
myšlenky na opětovné zestátnění ČEZu, Letiště Praha, ČSA a uhelných společností. Zestátnění
není znárodnění á la Únor 1948. Soukromé podnikání v republice by bylo nadále nedotknutelné.
Je to pouhá obrana republiky a jejích občanů před ekonomickou nejistotou a zajištění strategické
pohotovosti.
Zisky těchto společností nesmí plynout do kapes úzké skupiny akcionářů, ale užitek z toho musí
mít občané republiky. Republika nemá peníze, ale přitom na účtech podvodníků, tunelářů,
lobbistů jich je dost. Stát musí zpřísnit tresty za korupci a ekonomickou kriminalitu vůbec.
Bezvýhradné propadnutí majetku viníků. Nepomůže jim žádné taktické „odklonění“ majetku
na manželku či strýce. Ekonomického kriminálníka musí stát připravit o poslední košili. Výnos
z jeho zlodějen půjde do dětských nemocnic, dětských domovů či domovů pro seniory. Z černého
majetku ekonomických gaunerů budou mít užitek nejpotřebnější.
Zdají se vám naše požadavky radikální? Ano, jsou radikální! Postihují ale pouze ty, kteří překračují
zákony, okrádají společnost a nepoctivě bohatnou. Kdo dodržuje zákony tohoto státu, nemusí se
ničeho bát. Nám jde jen o spravedlnost – sociální spravedlnost!

VOLTE DĚLNICKOU STRANU!
Máte možnost 12. a 13. října 2012
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