Podnět číslo 20070131182300
1) Podnět č.j.

20070131182300

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, předseda Miroslav Topolánek (ODS), poslanec, senátor, novinář

6) Co je třeba udělat

Upravit legislativu tak, aby politikům podstatně ztížila plýtvání s prostředky daňových
poplatníků.
Čeští ústavní činitelé přestávají vnímat, že jsou představitelé země s pouhými 10 miliony
obyvatel a rádi by ji "reprezentovali" užíváním luxusních dopravních prostředků srovnatelných s
těmi, které mohou svým představitelům zakoupit a udržovat poplatníci USA.
Podnět je reakcí na zprávu o zařazení prvního ze dvou letadel Airbus A 319 JC do t.zv vládní letky. Jde o
speciál pro vládní delegace, kus za 1,5 mld.Kč - včetně kontejnerů s díly pro jeho přestavbu z verze pro
40 na variantu pro 100 osob, který objednala levicová vláda ČSSD v r. 2005. Letka disponuje dalšími
letadly a vrtulníky. Má např. 2 menší letadla Jak-40, vrtulové An-24 a An-26 a vrtulníky Mi-8 a Mi-17. Ve
Kbelích létají ještě české L-410 a malý proudový Challenger, pořízený začátkem devadesátých let.
Provoz nad zeměkoulí je v současnosti již natolik "hustý", že umožňuje bezpečnou linkovou nebo
charterovou přepravu v reálném čase. Pan prezident, páni ministři a vojáci přitom mohou mít k dispozici
nyní tak oceňované kožené opěrky i sklápěcí LCD monitory pro sledování filmů. Chybět jim asi bude,
bohužel, salonek pro VIP, vybavený sprchovým koutem, komfortními otočnými křesly či rozkládací
pohovkou.
Víz též podnět č.j. 2010 01 12 09 59 00
Klíčová slova: Klaus, Langer, Vondra, Parkanová, Kalousek, luxus, plýtvání, grunt, Nagyová, Promopro,
letka, flotila
Zdroj: http://www.afterburner.cz/clanky/a319cj.htm
FH

7) Autor podnětu

Zdroj: media; http://www.afterburner.cz/clanky/a319cj.htm

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-20070131182300

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
13. 09. 2018
„Vládní letka“ disponuje devíti letadly. Jde o dvojici letadel Airbus A-319 CJ, čtyřmi stroji Casa C-295 M a
dále letouny s menší přepravní kapacitou Canadair CL-601, Jakolev JAK-40 a Let L-410 UVP-E Turbolet.
Občas dopravuje i profesionální sportovce, p.p. zdarma.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 06. 2018
Prezident Zeman užívá vládní vrtulník i pro soukromé účely? Dnes letěl do Osvětiman na svatbu hradního
protokoláře.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 05. 2018
K cestám do ciziny využívají delegace státníků jak linkové spoje, tak vládní letku, provozovanou armádou.
V r. 2017 přepravovala flotila vládní letky premiéra nebo ministry vlády s jejich doprovodem asi stokrát.
Součet nákladů tvoří zhruba 60 mil. Kč. milionů. Zřejmě však jde pouze o čisté náklady spojené s letem,
bez započtení nákladů provozních , amortizace, mzdových nákladů, atd.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 02. 2018
Policejní ochranná služba kupuje po pěti letech novou flotilu aut pro ústavní činitele, a to 18 limuzín
BMW, zhruba za 50 milionů korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 09. 2017
Politici, vojáci a sportovci budou létat novým tryskáčem (za 1,5 mld. Kč), který dostane vládní letka?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

19. 09. 2017
Noví i staronoví češí poslanci dostanou (po volbách) opět nové přenosné počítače? Každý poslanec má
nárok na dva kusy, v ceně cca 58 tis Kč za kus - bez DPH?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 07. 2017
Ministerstvo zemědělství hodlá zaplatit 4,5 milionu korun České televizi, aby natočila a odvysílala tři díly
"Rybího světa" Jakuba Vágnera? V situaci, kdy se po předchozí kampani na "Rybu domácí" v hodnotě 150
milionů korun prodeje ryb v zásadě nezměnily? Koncesionářské poplatky televizi nestačí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2017
Americký prezident "prolétá" 4 miliony dolarů za měsíc,tzn. 0,71Kč na obyvatele. Výdaje české vládní
letky se utajují?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2017
Panoramatická videa kanceláří některých českých ministrů jsou ZDE.
Ohlásil:
05. 01. 2017
Stačí být milenkou premiéra a o "nezištné" dárky za statisíce Kč máte postaráno? Mnohem více však
dostávají od premiéra (s peněz daňových poplatníků) "poslušní" poslanci?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 01. 2017
Kauza ProMoPro: Sedm podnikatelů půjde do vězení. Alexandr Vondra je bez viny?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 12. 2016
Ministerstvo zahraničí zaplatilo milion Kč za pětiminutový videoklip, který lze, např. z archvivu zpráv ČT
sestavit za půl dne?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Jsou zaměstnanci veřejné a státní správy ve službě nebo občanům velí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 05. 2016
Premiér Sobotka je právě na své čtvrté služební cestě do Israele. Proudový Challenger CL-601 z vládní
letky už vyžaduje opravu. Bude stát 182 mil.Kč.
Ohlásil:
22. 05. 2016
Čeští poslanci požadují dalších 68 mil. Kč? Na nové Notebooky, atd. ?
Ohlásil:
18. 05. 2016
Let vládního speciálu do USA stojí zhruba 2,5 až 3 miliony korun a ministerští "pasažéři" dostávají 3332
Kč na den? ZDROJ.
Ohlásil:
11. 03. 2016
1,5 milionu občanů žije na hranici chudoby, ale poslanci mají dost peněz i na velmi luxusní hodinky?
Ohlásil:
18. 12. 2015
Za půl roku rozdala vláda úředníkům odměny ve výši 263 mil. Kč. Nejvyšší ocenění získává ten, který v
pracovní době vykonává dvě systemizované funkce?
Ohlásil:
08. 10. 2015
Každá hodina "práce" Poslanecké sněmovny nás stojí 600 tis. Kč ??
Ohlásil:

28. 09. 2015
Na zasedání OSN do New Yorku letěly dva speciály. Jeden vezl prezidenta a druhý (o den později)
předsedu vlády.
Ohlásil:
23. 09. 2015
V kauze Promopro padly další rozsudky.
Ohlásil:
03. 09. 2015
Stát má zaplatit "pokutu"ve výši 300 mil. Kč za 2000 nevyužitých licencí k informačnímu systému Státní
pokladna? Jedna licence stojí 150 tis.??
Ohlásil:
29. 06. 2015
Skupina manažerů firmy PROMOPRO připravila Česko o 388 mil. Kč dík neodbornosti a "bohorovnosti"
exministra Alexandra Vondry, který nebude potrestán?
Ohlásil:
29. 04. 2015
Neefektivní veřejnou správu mají i v Rusku a např. platy gubernátorů bude proto nadále určovat
Ministerestvo financí. O problémech s občany často osobně diskutuje prezident Putin.
Ohlásil:
10. 02. 2015
Odhalení lavičky Václava Havla v Oxfordu a doprovodných akcí se zúčastnilo 19 lidí. Čeští daňoví
poplatníci "přispěli" částkou 790 863,90 Kč.
Ohlásil:
08. 01. 2015
Ředitel pojišťovny ministerstva vnitra pro sebe zakoupil luxusní verzi Audi A8 za více než pět miliónů
korun (?) a další „záložní“ auto za zhruba tři milióny (pro ekonomického náměstka?). A nijak prý tím
neohrozil platby za zdravotní péči, protože peníze šly z jiného fondu? :-)
Ohlásil:
22. 12. 2014
Ministerstvo zemědělství utratilo milion korun za problematické "propagační" předměty? 595 tis.Kč za
poradenské služby, kdy jedna rada stála 1,4 mil Kč? Zaplatilo 4,1 milionu korun za dvě analýzy, jak lépe
spravovat jakýsi program?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 11. 2014
Údržba letadel vládní letky stojí (v průběhu životnosti strojů ) dvakrát více než vlastní technika.
Podrobnosti.
Ohlásil:
07. 11. 2014
Z prostředků, které firma Promopro získala za ozvučení akcí v době českého předsednictví EU bylo 135
miliónů vyvedeno přes ostrov Dominika. Majitelem firmy, která peníze kasírovala, je místní domorodec,
který podepisoval svému „příteli" právníkovi listiny, aniž znal jejich obsah.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 09. 2014
Ředitel VZP si nechal za peníze pojišťovny koupit tu zcela nejdražší variantu Audi A6, do které si objednal
doplňky za další milión korun. Za "vlastní" pořídil své přítelkyni byt č. 17 v Brně, Radnická 376/11, který
nechal napsat na svého známého právníka. Ten má na oplátku smlouvu s pojišťovnou na "právní služby“,
za které dostává milióny Kč??
Ohlásil:
07. 09. 2014
Za nehorázné plýtvání, kterého by se apolitická státní správa nedopustila považuje politolog V. Žák
konferenci ministra zahraničí Schwarzenberga na státním zámku Hluboká. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 07. 2014
Bývalý hygienik Michael Vít uzavřel v roce 2007 nadbytečné smlouvy na poradenství pro ministerstvo
zdravotnictví, kde byl náměstkem. Od soudu dostal tříletý trest podmíněně odložený na pět let a má
uhradit škodu ve výši 1,7 milionu Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

24. 07. 2014
Zejména pro přepravu vojáků na zahraniční mise potřebujeme prý další vládní aerobus.
Ohlásil:
08. 07. 2014
Státní úřady nakupují papír za 110 Kč, přestože je dostupný za 60. Jezdí pronajatými vozidly za 22Kč/km,
přestože vlastnimi vozidly mohou jezdit za 3,60Kč/km, platí desítky milionů za právní služby, přestože
mají vlastní právníky, atd. atd.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 06. 2014
Firma Omnipol zprostředkovala české armádě u německého servisního střediska kanadského výrobce
Bombardier servis a nový nátěr problematického letounu vládní letky, za "pouhých" 180 mil. Kč. Kolik Kč
si účtoval zprostředkovatel není známo?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 06. 2014
INFORMACE O PROBLEMATICKÉM UTRACENÍ AŽ 16 MILIARD Kč. NA MINISTERSTVECH JSOU ZDE.
Ohlásil:
12. 06. 2014
Ústavní soudci se chtějí vozit v luxusnějších automobilech než má prezident?
Podrobnosti.
Ohlásil:
29. 05. 2014
1300 zaměstnanců ministerstva financí má k dispozici 1500 tiskáren a chtěli koupit dalších 200. Ve
skladu MF leží 100 nových Notebooků.
Ministerstvo obrany kupuje vozidla Škoda Octavia v průměru za 400 tisíc korun, Ministerstvo životního
prostředí za téměř 600tis.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 05. 2014
Organizační schema "mafie" ovlivňující činnost (nejenom) Úřadu české vlády (kauza Nagyová - Nečas) je
ZDE.
Ohlásil:
18. 12. 2013
Platy a odměny manažerů Úřadu vlády jsou stále šokující.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 11. 2013
"Hrad" prý potřebuje 5 nových osobních automobilů. Kus za více než milion Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 11. 2013
Pro dopravu ústavních činitelů mají být zakoupeny 3 vrtulníky, které doplní stávající MI-8 ve VIP úpravě.
V budoucnu by Česko mohlo do takzvané vládní letky koupit i nový luxusní vrtulník pro politiky.
Armáda na kbelské letecké základně provozuje dva airbusy A-319 ve verzi CJ, která má méně sedadel a
cestujícím nabízí více pohodlí. Kromě přepravy vojáků do zahraničních misí je určeno pro pracovní cesty
ústavních činitelů. Armáda hodlá pořídit další airbus v základní verzi pro 110 až 120 cestujících. Tento
letoun však bude bude vozit politiky až v druhém plánu, jako záložní letadlo.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 11. 2013
Lidé z ochranky ústavních činitelů jezdí v luxusních automobilech - kus za 2 mil Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

30. 10. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v kauze sporné zakázky pro firmu Promopro uložil úřadu
vlády pokutu 1,2 mil. Kč. Sankce za zadání více než půlmiliardového tendru na zajištění audiovizuální
techniky v době českého předsednictví EU v roce 2009. Akce spadala do pravomocí politika ODS
Alexandra Vondry, a protože ten prý nese pouze politickou odpovědnost, i pokutu zřejmě uhradí daňoví
poplatníci:-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 11. 2012
Na opravy luxusních strojů vládní letky nejsou peníze. Podrobnosti jsou ZDE a ZDE
Ohlásil:
24. 09. 2012
Za dva měsíce práce zaplatilo MO (Alexandr Vondra) problematickému poradci 280 tis. Kč. Za rozbor
Vondrova vystoupení v diskusním pořadu ČT Hyde Park dostal 43 750 korun ........ a všechno je tajné,
protože prozrazení by prý mohlo ohrozit bezpečnost státu :-)
ZDROJ.
Ohlásil:
08. 04. 2012
Ministerstvo vnitra si koupilo mikrovlnnou troubu za 25 tis. Kč, za rekonstrukci svého hotelu zaplatilo
navíc 6 mil. Kč a 3 miliony investované do interiéru lovecké chaty prý "nejsou vidět".
PODROBNOSTI
Ohlásil:
20. 02. 2012
Řada českých ministerstev poskytuje svým zaměstnancům masáže přímo v budově úřadů. Například na
resortu školství se za první pololetí r.2011 za maséra utratilo 60 tisíc korun.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
16. 11. 2011
Zajímavý film (100 min., angl. - české titulky) o vlivu "chemtrails" na zemskou atmosféru a o možnostech
zneužití souvisejících fyzikálních jevů pro vojenské účely je
ZDE
Ohlásil:
22. 03. 2011
Senátní automobilová flotila má celkem 38 služebních vozů. Kromě suberbů a BMW se jedná o vozy
Škoda Octavia pro předsedy senátních výborů a klubů a dvě osmimístné dodávky Volkswagen. Po ujetí
200 tis. km jsou právě 4 vozidla BMW nahrazována levnějšími SUPERB (900 tis.Kč/ks).Vozy budou mít
podle kritérií zakázky pohon na všechna čtyři kola, automatickou převodovku, tmavě modrou
metalízu, černý interiér a kožená sedadla. ZDROJ.
Ohlásil:
04. 03. 2011
Senátoři dostanou silné vozy, čalouněné kůží.
Ohlásil:
11. 01. 2011
Za "pouhé" 2 miliony Kč ministr vnitra zjistil, že úředníci plýtvali a kradli.
Ohlásil:
16. 10. 2010
Cena nových automobilů (Audi) pro prezidenta Václava Klause se nesmí zveřejnit. Mohla by se prý
prozradit úroveň jejich pancéřování. Mnozí mu doporučují Škodovku - OCTAVIA, přilbu a neprůstřelnou
vestu - když už až tak rád hovoří s občany na náměstích.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 09. 2010
Ústavní činitelé chtějí nová letadla.
Ohlásil:
26. 08. 2010
Mytí automobilu ministra stojí daňové poplatníky až 1000Kč denně, zalévání jedné kytky 460Kč měsíčně.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
07. 11. 2007
odkaz na podnět je v článku http://www.soscr.cz/?page=1160
Ohlásil: -

10. 10. 2007
Vládní letka/armáda získala další aerobus za 1,5 miliardy Kč.
Ohlásil: 14. 02. 2007
prezident s chotí použil jedno z letadel vládní letky pro cestu do Japonska.(13 letových hodin pro cestu v
jednom směru.) Tam došlo k poškození záložních akumulátorových baterií. Hlava státu byla nucena po
Japonsku cestovat linkovými spoji a vlakem, ale pro návrat do Česka si objednala náhradní letadlo z Prahy.
(Viz též podnět ke kauze "doprovodné letadlo se schody pro letadlo prezidenta Husáka").
Ohlásil: -
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