Podnět číslo 20110526074411
1) Podnět č.j.

20110526074411

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministři: obrany a financí, policie, státní
zastupitel, NKÚ
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
5) Kdo by měl o podnětu vědět
posta@vlada.cz, e-podatelnaMO@army.cz,podatelna@mfcr.cz,
posta@compet.cz,posta@nsz.brn.justice.cz , posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz,
hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Potrestat a propustit z MO osoby, které se podílely na přípravách nákupu 47 lehkých kulometů
pro vojenskou policii - zakázka za 29 mil.Kč)
Šlo zjevně o podplacenou snahu prosadit později do výzbroje celé armády předražené zbraňové komplety
- bez standardního výběrového řízení a jakékoliv odborné diskuze. "Kulometčík" vojenské policie určitě
nepotřebuje osobní zbraňový komplet za cca 600 000,- Kč.
PODROBNOSTI
Přibližně totéž se týká nákupou velkokapacitních letounů CASA, Radaru Arthur, atd.
ZDROJ
÷
Klíčová slova: KORUPCE, PARKANOVÁ, VONDRA, KALOUSEK, BARTÁK

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-20110526074411

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
18. 11. 2015
Vojenští zpravodajci podvodně znevěrohodnili výpověď pilota, který upozorňoval na předražení letounů
Cassa?
Ohlásil:
17. 02. 2013
Předražené letouny Cassa, které měly zajišťovat dopravu českých vojáků s vozidly do zahraničí nejsou pro
toto poslání vhodné. Armáda musí objednávat ruské stroje Antonov.
PODROBNOSTI.
V republice Mali prý boudou naši žoldnéři bojovat zejména s malarií :-)
ZDROJ.
Ohlásil:
23. 09. 2012
Příklady korupce v armádě, luxusu pro poslance a způsobu maření peněz v oblasti vojenského
zdravotnictví jsou ZDE
Ohlásil:
29. 06. 2011
Na podnět byli upozorněni: Kancelář Poslanecké sněmovny , Senát PČR , RNDr.Petr Nečas ,
MilanŠtěch , Alexandr Vondra , Miroslav Kalousek , Miroslava Němcová , KSČM , ČSSD , ODS , Věci
Veřejné
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
29. 06. 2011
Vážený pane, vážená paní, Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR
Ohlásil:
27. 05. 2011
Potrestáni by měli být i lidé, kteří prosadili nákup modifikovaných vozidel Tatra, které armáda
nepotřebovala.
ZDROJ
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

