Podnět číslo 20131109075930
1) Podnět č.j.

20131109075930

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Brno

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda vlády, ministr vnitra, policie, státní zastupitel, NKÚ, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM,
TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL , posta@vlada.cz,posta@mvcr.cz, ministr@mvcr.cz, posta@compet.cz, posta@nsz.brn.justice.cz,
posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, info2011@info2011, info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Zvážit, zda je nezbytné, aby lidé z ochranky ústavních činitelů jezdili v luxusních automobilech - kus za 2 mil. Kč
V současnosti využívá ochranka 34 vozidel Audi a 22 škodovek Superb, části z nich končí životnost ..... a "dobře informovaní" si je za
pár tisícovek koupí?
Viz též podnět č. 20070131182300
Přikládám ilustrační obrázek, zdroj FB
Klíčová slova: prezident, plýtvání, vládní letka
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-20131109075930

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 06. 2018
Prezident Zeman užívá vládní vrtulník i pro soukromé účely? Dnes letěl do Osvětiman na svatbu hradního protokoláře.
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:
18. 12. 2017
Ministerstvo vnitra je „expertem“ na neúčelné utrácení peněz určených policii?
http://domaci.eurozpravy.cz/armada-a-policie/210172-jak-promrhat-stovky-milionu-ministerstvo-vnitra-je-na-to-expert-ukazala-kontrola/
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:
15. 08. 2016
Výdaje na ochranu českého prezidenta a jeho sídla se zvýší o 200 mil. Kč ročně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 09. 2015
Na zasedání OSN do New Yorku letěly dva speciály. Jeden vezl prezidenta a druhý (o den později) předsedu vlády.
Ohlásil:
07. 08. 2014
Ojetá auta nabízí Ministerstvo vnitra za cenu 13 až 20 tis. Kč.
Ohlásil:
24. 07. 2014
Zejména pro přepravu vojáků na zahraniční mise potřebujeme prý další vládní aerobus.
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:
29. 11. 2013
"Hrad" prý potřebuje 5 nových osobních automobilů. Kus za více než milion Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
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Přílohy:

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

