
odesí|ate|: SoDALES SoLoNIs o s' ulice bratři Nejed|ých 335. 267 53 Žebrak

Přijemce: oSZ Beroun. Wagnerovo nám' 124913,266 01 Beroun-l,4ěsto

Věc: Podnět k zahájení VyŠetřováni

V Žebráku dne 1o' |edna 2o1 1

Dobry den.

iako předseda SoDALES SoLoN]S o.s sdě|u]i tímto státnimu zastupite|ství záVaŽné skutečnosti' nasvědčující
tomu. Že se náměs1ek m]nistra obrany ČR Ing N/]icha Hrbata dopouště a dopouští porušování p|alných předpiSů

a zákonů ČR Je zc]e důVodné podezření' že zde docházl ke zneuŽltí pravomoci Veřejného čini|e|e a značnému
/n.Jz|ýé.' po e/ odI oJ'\ J pop|dt-lInLl

Vtéto Věc jsem se obrátil sŽádosti o informace přimo na ministra obrany A|exandra Vondru dne 21.prosince
2010 _ Vz přiIoha Ministerstvo obrany CR rni odpovědě|o dopisem N49r' Jana Pejška ze dne 31 12,2o1o v|z

pr ioha

Je smutné konstatováni' Že Íninisterstvo obrany míSto aby samo podnik|o Zákonné kroky a poděkova|o občanov
za upozorněn] na moŽné a ZávaŽné porušováni zákonů a předpisů cR' poŽaduje po něm, aby sám podnik| kroky.

které mě|o |\,4o podn]knout samo. Nehodnotím, jedná-|i se o neschopnost úředníka' či Vyhnutí se nepřijemnostem

odpověd Mo a jeho postoj hodnotÍm jako nezodpovědný a potvrzujíci mnoU Vzne5ená podezřeni

Vori /Ol ooo I J. dals n' n ormacemi

nár|ěstek ministra obrany Lng' ]\,4icha| Hrbata pracuje současně i jako jednate| firmy PAREA

při p ynofkaci Vyškovských kasáren V roce 2010' byla cena úda]ně stanovena na 120 _ 150 miIionů Kč

koneÓná cena Za p ynofikaci by]a Údajně překročena 2X a dosáh|a cca 300 mi ionů Kč

staVbu rea iZoVaIa firma sTAEG. ]ejÍm subdodaVate|em byIa firma PAREA

firrna Staeg l]y|a V pos|edních |etech na Mo mimořádně úspěŠná Získa|a desítky Zakázek Za stovky
mi ionŮ KČ V]Z iDN ES Z 2a 12'201a ' VondrůV audit odha|il na obraně zakázkv předražené aŽ o ,l00

miIionŮ

6) náměStek min stra obrany |ng |\,4icha| Hrbata na Webových stránkách firma PAREA .

http:,//Da rea '9!qD.!Z . je Veden ]ako ]ejí jednate|, neuvádí se Že ]e i náměstkem m]nistra obrany' Ve

svem pÍofesnim Životop|se neuvádi, Že je po|ovičn]rn VLastnikern firmy PAREA

7) ]ak rnŮže ng |',4icha] Hrbata VykonáVat odpovědně funkci náměstka ministra obrany a současně tUnkc]

jednate|e lirmy PAREA' kterou Z po|oviny V|astní' jde o podezření ze střetu zájmÚ, nen']luvě o tom' Že

těŽko mŮže ze zákana podnikat náměstek ministra' navíc na tak exponovaném mistě ]aho je

ministerstvo obranv

8) na Webových stránkáCh - httpJ/W1ťW'estav'cz/oarea/ - je přímo uveden kontakt na lng' |\y'icha|a Hrbatu

9] Par amertn' |'sty p|Š' dne 20'12'2o,a Vondruv audit: Úk|id ubvtoven předraŽen a7 o 100 miIionú

1o) Současný Íninistr obrany Alexandr Vondra iek ,,Ministerstvo obrany bylo dojnou krávou pro
zájmové a podnikatelské skupíny,,' Vše nasvědču]e tomu, Že jeho souČasný náměstek Ing' |\,4ichal

Hrbata ]e jeden Z těch. kdo se z ijtu|u sVé funkce '.stará.. o to' aby tato 'do]ná kráVa'' by|a dostatečně

''produktivni.' bohuŽeL ne pro Zemi a jeji obyvate|e' a|e předevšlm pro pana náměstka a jeho firmu

Předpokládám. Že státní zastupitelství Spo|u s PCR zahájí Vyšetřováni na zák|adě mnou sdě|ených záuažných

oodeZřeni - ]Sou V rov ně faktické mravní ověřeni mnou sdělovaných informací je možně ]ak na Internetu, tak

dotazem u odpovědných orgánů č instituci' Předpok]ádám proto' Že SZ nebude ode mne poŽadovat dop|něni

mého podnětu o da ší záVaŽné informace a Že Výše u'Vedené p|ně postačují k Zahájeni Vyšetřování. Nen'rám

V rukoU takové prostředky a možnosti jakými SZ a PcR disponují a kdy jejich maximá|ní vyuŽití je i jejich

samozřeimou poVinností'

Nt)0pe

1)

3)

4)



Děkuji předem za zas|áni odpovédi' jak státní zastupite|ství Vyhodnoti|o tento můj podnět a jaké kroky budou
podniknuty' Vzh|edem k záVažnosti podezřeni dáVám současně tento můj podnět na Vědomí i nejvyšŠ|rnu
státnímu zástupci JUDr' PaV|u Zemanovi a da|ším odpovědným osobnostem' Současně s ním seznámim
Verejnost a média' jak V České republice' tak i V zahraničí. Včetně odpovědných orgánů EU.

V úcté k Vysoké a neode]muteIné odpovědnosti Státního Zastupite|stVi

předseda soDALEs soLoNls o's'

Pří|ohy:
zo| ze dne 21.12'2010 k rukám ministra obrany A|exandra Vondry
odpověď na Zol ze dne 31.12'2010 od |\,4gr. Jana Pejška. zástupce ředite|e odboru

Na Vědomí:
předseda V|ády Petr NečaS. ministr obrany A|exandr Vondra' ministr spraved|nosti Jiři Pospiši|, ministr Vnitra

Řadek John' minist. financí l\,4irosIaV KaIousek, nejVyšší státní zástupce PaVeI Zeman' predseda UslaVniho soudu
PaVeI Rychetský' prezident VáC|aV Klaus


