Podnět číslo 20090711083251
1) Podnět č.j.

20090711083251

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Jan Fischer (nestraník), ministr obrany, předsedové výboru pro obranu Poslanecké
sněmovny a Senátu. posta@vlada.cz, e-podatelnaMO@army.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Výrazně redukovat počty důstojníků a generálů nekoncepčně vyzbrojované české armády.
Podplukovník, plukovník či generál připadá na 18 vojáků, z nichž nejméně polovinu budou tvořit majoři,
kapitáni, poručíci a praporčíci. Počet generálů je roven počtu modernizovaných tanků. Máme 24100
vojáků (a cca 10 tis. civilistů), z toho je 33 generálů, 274 plukovníků a 963 podplukovníků . . .
Klíč.slovo: luxus, plýtvání, Vondra, Baudyš, Parkanová, vojenský prostor, VVP, Dobrovský, Koller ,
Stropnický, Gross,
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-20090711083251

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 04. 2018
Před rokem 1990 měla československá armáda přibližně 10x více vojáků a techniky než má dnes armáda
česká?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 02. 2018
Mezi veliteli českých uniformovaných složek rozmohla „metálová turistika a pro tyto akce se vžil výraz
„metálobraní“. Pořádají jen např. krajská ředitelství policie, školy a další instituce. Pozváno je pár
vlivných a pak už se jen předávají metály. A za měsíc zase někde jinde.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 10. 2017
Armáda dostává ročně 52 mld. Kč. Hlavní část nákladů na obranu však tvoří platy a výsluhy? Na 828
vojínů připadá 5464 důstojníků a 13698 poddůstojníků? Důstojníci představují 25 % armády a každých
tisíc vojáků má "svého" gnerála? Polovina našich pozemních sil je začleněna do 10. tankové divize
německého Bundeswehru Merkelové? V přáslavicích je ilegální sklad americké armády? Plukovník bere
měsíčně více než 74 tis. Kč + příplatky? Voják má nárok na nevratný příspěvek v případě nezaviněné
tíživé sociální situace, ato až do výše 20 základních platů?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 06. 2017
Čeští generálové se "rojí", a to i na evropských postech ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 02. 2017
Koncem roku 1989 měla armáda ČSSR 210 000 vojáků, 4 500 tanků, 4 900 obrněných bojových vozidel, 3
400 dělostřeleckých systémů a 687 letadel ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 02. 2017
Srvisním technikům švédské firmy platí česká armáda 6 tis. Kč/hodinu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 12. 2016
Česká zbrojovka nabízela armádě neprůstřelnou vestu za cenu cca 29 700 korun, ale ta prý měla špatný
maskovací potisk. Zakázku "vyhráli" Američané, kteří dodávají kus za 52 000 korun?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

22. 10. 2016
Český generál pravil: "Díky bohu za Rusko, kterému se daří revitalizovat NATO a díky němu máme
vyšší výdaje na obranu."
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 10. 2016
Za poslední čtyři roky přibylo v Česku 23 tisíc státních zaměstnanců.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 09. 2016
Generální štáb ČA má aktuálně 398 vojáků z povolání a 94 občanských zaměstnanců. Ministr chce
bojeschopnost vojsk zvýšit posílením GŠ o 55 důstojníků a 15 civilních zaměstnanců.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 05. 2016
Počet vojáků na generálním štábu české armády by měl příští rok vzrůst o 55 lidí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 11. 2015
Vojenští zpravodajci podvodně znevěrohodnili výpověď pilota, který upozorňoval na předražení letounů
Cassa?
Ohlásil:
02. 08. 2015
Podivný způsob vyzbrojování armády pokračuje?
Ohlásil:
02. 05. 2015
Dnes máme v ČR asi 20.864 vojáků. Z toho je prý 21 generálů a okolo 5.500 vyšších a nižších důstojníků,
okolo 13.000 praporčíků a poddůstojníků a 709 členů mužstva. Pokud by taková armáda nasedla do
Pandurů (OT pro 14 vojáků), v každém by mohl být 1 plukovník, 1 major, 2 kapitáni, 4 praporčíci,5
poddůstojníků a 1 vojín?
Ohlásil:
08. 03. 2015
Česká armáda se bojí, že by z ní odcházeli generálové a proto dostanou "stabilizační" přídavek, až 14 tis.
měsíčně?
Ohlásil:
21. 02. 2015
Armáda koupila 19 (p.p. pozlacených:-) minometů(?),k za 64 milionů korun. 3,368 mil.Kč za kus?
Za cca 80 milionů korun si pořítí 2500 klamných cílů pro letoun CASA a vrtulník Mi-171, 80 leteckých
pum pro bitevníky L-159 , 720 neřízených raket pro vrtulníky Mi-24.
Za 1,3 miliardy korun nakoupí munici, protože 4OO tun nábojů "nevhodné" ráži jsme darovali Kurdistánu.
Ohlásil:
22. 09. 2014
Potřebu "otočit pyramidu" výdajů v armádě (méně pro generály - více na investice, kam jde dnes pouhých
10%) zdůraznil vy HydeParku ČT zbrojní analytik Martin Štefec .
Ohlásil:
20. 09. 2014
Vojákům vyšší hodnosti budou zvýšeny platy?
Ohlásil:
04. 07. 2014
Armáda nemá peníze na munici, ale za 120 mil.Kč nakoupí osobní vozy, mikrobusy, sanitky a cisterny.
Ohlásil:
20. 03. 2014
Armáda si koupila 4 tis. výtisků Bible - celkem za 1,8 mil Kč. (Jedna bible na 5,25 vojáka.)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

05. 02. 2014
Na jednoho českého vojáka připadá 5,5 hektaru výcvikového prostoru + příslušné % m2 kasáren, úřadů,
letišť, atd.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 12. 2013
Stát vyplácel v r. 2012 414 tisíc zaměstnanců (včetně učitelů, policistů, celníků, vojáků, hasičů apod.), z
toho ve státní správě pracuje 150 tisíc lidí. Výdaje na mzdy všech zaměstnanců státu dosáhly vloni 124
miliardy korun.
Bývalá státní úřednice Ludmila Klofová připouští, že státní správa je přebujelá. „Jsem přesvědčena, že na
každém ministerstvu je dvakrát tolik lidí, než je potřeba.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 02. 2013
Armáda dál prodává ( a "projídá") svěřený majetek?
PODROBNOSTI
Ohlásil:
05. 12. 2012
Armáda snižuje počty profesionálů, podstatně zvyšuje nábor rezervistů, redukuje velikost výcvikových
prostorů, ruší dvě letiště a dvě velitelství. PODROBNOSTI
Ohlásil:
01. 11. 2012
Armáda ruší dvě velitelství a snižuje počty o 1500 osob.
Podrobnosti
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:
23. 09. 2012
Příklady korupce v armádě, luxusu pro poslance a způsobu maření peněz v oblasti vojenského
zdravotnictví jsou ZDE
Ohlásil:
10. 06. 2012
Ministerstvo obrany (MO) připravuje nový zákon o služebníh platech.Má obsahovat motivační přípatky za
snahu o růst kvalifikace. Za bakalářský diplom 150 tis Kč, za maturitu 75 tis. Svobodníci by měli mít
26.000 korun, kapitáni 45.000 a plukovníci 65.000 korun měsíčně. Má však být zrušen desetitišícový
příplatek na ubytování.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
15. 04. 2012
Nekompetentní rozhodování politiků je příčinou miliardových ztrát při vyzbrojování armády. U řady
případů byl současný ministr financí Kalousek. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 03. 2012
Armáda nakupuje kulomety - kus (s příslušenstvím) za 830 tis Kč !
PODROBNOSTI
Ohlásil:
06. 02. 2012
Za 17 let uzavřela armáda přes soukromé prostředníky obchody za zhruba 120 miliard korun, jejich
provize dosahují miliardových částek. PODROBNOSTI
Ohlásil:
12. 09. 2011
Armáda nakoupila "odvykací" pilulky kuřákům.
PODROBNOSTI
Ohlásil:

01. 09. 2011
Obézním vojákům nakoupila armáda prášky "na hubnutí" - za 992 tis. Kč.
ZDROJ
Ohlásil:
07. 03. 2011
Výcvik pilotů v armádním středisku je 6x dražší než shodný v civilním.
Ohlásil:
24. 02. 2011
Soud s původci rozmařilého plýtvání v armádě.
Ohlásil:
18. 02. 2011
V souvislosti s podezřelými zakázkami Ministerstva obrany (převážně z období, kdy ministry byli Barták a
Parkanová?) má být obžalováno 58 jeho zaměstnanců.
Ohlásil:
09. 10. 2010
1,7 milionu korun za úpravu sklepa na utajované fitcentrum pro několik vyvolených a 20 milionů za
trenažery utratilo za dva roky dvou Ministerstvo obrany.
Ohlásil:
23. 07. 2010
Lidé na generálním štábu mají svojí mafiánskou organizaci. Je jich moc a kradou, kde můžou.
Ohlásil:
16. 06. 2010
V české armádě je snad až příliš mnoho mnoho generálů (jeden na na 547 vojáků) a na 3 vojáky připadá
občanský zaměstnanec.
Podrobnosti.
Ohlásil:
29. 12. 2009
Armáda k 31.12.2009 propustí 1662 vojáků z povolání a 2218 občanských zaměstnanců.
Ohlásil: Arbed
17. 12. 2009
Armádu opouští 3 generálové.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

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

