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Armádní generál Petr Pavel neoprávněně 
  

kritizoval projev prezidenta České republiky 
 

 

Specifické hodnocení (11081)                                                                                    3. září 2018 
 
 

Dokument je bez úprav v původní podobě z roku 2018. Vzhledem k odstavení stránek 

EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít aktivní odkazy v textu. 
 
 

Armádní generál Petr Pavel se znenadání ještě stále jako voják v aktivní službě osmělil a 

veřejně kritizoval výrok svého nadřízeného, jímž je prezident republiky. Doplňme, že 

prezident republiky je ze své funkce vrchního velitele ozbrojených sil nadřízen všem 

vojákům ozbrojených sil České republiky. 

 

Arm. gen. Pavel svou reakcí porušil vojenskou kázeň, a navíc tím zavdal nebezpečný 

precedent pro ostatní příslušníky ozbrojených sil (vysvětlení dále v textu). 

 

Jednou ze slabých stránek prezidenta Miloše Zemana je nešikovné ostouzení novinářů. 

Státník v takovéto funkci by měl zvládat umnější způsob vystupování vůči jakýmkoli 

profesím. Prezident se negativní poznámce na adresu novinářů neubránil ani na setkání 

s českými velvyslanci v Praze dne 29. srpna 2018, kde na konec svého úvodního proslovu 

zařadil následující slova: 

 

„Zcela závěrem bych rád ještě jednou poděkoval paní Evě Filipi, které jsem dal nedávno 

vyznamenání. V českém tisku jsem si nedávno přečetl doporučení, že ji mám odvolat. Jsem 

přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni blbouna nejapného, což byl 

tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právem vyhuben. České novináře se zatím vyhubit 

nepodařilo.“ (Blboun nejapný byl nelétavý pták žijící nikoli na Madagaskaru, ale na ostrově 

Mauricius, což je asi 900 km od Madagaskaru – pozn. red.) 

 

Na prezidentův výrok následující den reagoval generál Pavel. Stalo se tak na předávání cen 

Hanno. R. Ellenboegenové v Praze. Tyto ceny se udílejí za výjimečnou službu veřejnosti. 
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Jedna z cen byla udělena zavražděnému slovenskému novináři Jánu Kuciakovi a jeho 

přítelkyni Martině Kušnírové (rovněž zavražděné). Petr Pavel sdělil toto: 

 

„My jsme tu byli svědky předání ceny Jánu Kuciakovi, zabitému novináři, a jeho přítelkyni v 

podstatě za to, že se podíleli na vyšetřování korupčního prostředí na Slovensku. Byla tady 

přítomna jeho rodina a to předání ceny nejenže bylo velice emotivní, ale vyznělo i jako 

memento pro všechny, kterým leží na srdci svoboda tisku jako jednoho z v podstatě 

hlídacích psů demokracie. A já si myslím, že v tomto kontextu, kdy zaznělo vyjádření 

prezidenta Zemana na adresu novinářů, bylo ne nešťastné, ale řekl bych, že mimořádně 

nepatřičné. A takové prohlášení by se rozhodně nemělo objevit nejenom v tomto kontextu, 

ale v žádném jiném.“ 

 

Ať už prezident České republiky pronáší jakékoli proslovy, tak příslušníkům ozbrojených sil 

nepřísluší je jakkoli veřejně komentovat, a už vůbec ne sdělovat svá hodnocení na své 

nadřízené novinářům. Prezident je politik a politici mají problémy se sebeovládáním. Avšak 

generál by měl být o to více disciplinovaný. Pokud se vojákovi něco nelíbí, může si 

služebním postupem stěžovat. Jenže tady by generál Pavel neuspěl, neboť stížnost by 

musela souviset s výkonem jeho vlastní vojenské služby. Výrok prezidenta se ale výkonu 

služby generála Pavla nijak nedotkl. 

 

Armádní generál Petr Pavel ukončil 

v červnu 2018 své tříleté období ve 

funkci předsedy Vojenského výboru 

NATO a vrátil se do České 

republiky. Z aktivní služby odchází 

k 30. listopadu 2018. A protože pro 

něj není v Armádě ČR uplatnění 

v odpovídající funkci, tak byl dán do 

takzvané dispozice náčelníka 

Generálního štábu, kde zůstane až 

do vypršení lhůty své aktivní služby 

(je to ukázka špatné personální 

politiky v AČR). Petr Pavel je tedy 

na konci své vojenské kariéry a již mu o nic nejde. Proč by se tedy nepokusil dotknout 

politické sféry a otestovat si reakce politických subjektů a potenciálních voličů? 
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V Základním řádu ozbrojených sil se píše, že svými morálními kvalitami a jednáním musí 

být velitel svým podřízeným příkladem. Ale jaký lze spatřovat příklad v jednání generála 

Pavla?   

 

Petr Pavel poskytl precedent pro ostatní vojáky v tom smyslu, že když on kritizuje politiky, 

mohou politiky veřejně kritizovat i další příslušníci ozbrojených sil. Ale také to lze vysvětlit 

tak, že když arm. gen. Pavel kritizuje prezidenta republiky, tak kdejaký důstojník může 

veřejně pranýřovat např. nového náčelníka Generálního štábu Aleše Opatu. 

 

Pokud by se měl tento precedent nějakým způsobem napravit a zdůraznit důležitost 

vojenské kázně a zachovávání vojenské zdvořilosti k nadřízeným, tak je to možné učinit 

jedině dvěma způsoby: veřejnou omluvou generála Pavla a uznáním své chyby z pozice 

generála, nebo udělením trestu generálu Pavlovi za porušení vojenské kázně. 

 

V prvním případě by měl Pavel oznámit, že se vrchnímu veliteli ozbrojených sil omlouvá za 

nepřístojnou reakci, která mu jako příslušníkovi ozbrojených sil nepříslušela. Tím by poslal 

signál ostatním vojákům o odpovídající roli příslušníka ozbrojených sil. Ve druhém případě 

by měl být uložen ten nejmenší kázeňský trest, jakým je „napomenutí“ (což je prováděno 

formou písemného rozhodnutí a zaznamenáno do příslušné složky osobního spisu 

vojáka). 

 

Trest může uložit nadřízený dotyčného provinilce. V současném služebním zařazení 

generála Pavla je jeho nejbližším nadřízeným náčelník Generálního štábu (NGŠ), dále pak 

ministr obrany a prezident republiky. Všichni tito nadřízení mají kázeňskou pravomoc. 

NGŠ Opata býval kdysi Pavlovým podřízeným a nyní má Pavla ve své „dispozici“. I to je 

divná personální politika. Generálové by z vyšších funkcí v zahraničí měli odcházet do 

dispozice ministra obrany. 

 

Nový NGŠ se jistě neodváží řešit svého bývalého nadřízeného a přítele. Ani ministr obrany 

nebude mít kuráž, neboť by se obával reakce politických rivalů. Zbývá tedy prezident, ale 

ten to nejspíš „velkoryse“ přejde. Tato situace svědčí o zvláštních vztazích v české státní 

správě a o chybějícím náležitém systému odměn a trestů. Skutečně dobře vykonaná práce 

je jen málokdy po zásluze odměněna. Odměny jsou spojeny jen s nejvyššími činiteli a jsou 

navíc udělovány rutinním způsobem. Neodpovědná a lajdácká práce pak není ve státní 
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správě, a především u politických činitelů dostatečně postihována, což provinilcům 

umožňuje své chyby opakovat.   

 

Petr Pavel měl také údajně pronést, že se za svého prezidenta stydí. Pokud je tomu tak, 

měl by se také stydět za to, že ho Miloš Zeman povyšoval do čtvrté generálské hodnosti. 

 

Miloš Zeman se v květnu 2017 proslavil horším výrokem na adresu novinářů, když během 

návštěvy v Číně, kde se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, pronesl 

následující:  

 

„Tady jsou ještě další novináři? Novinářů je příliš, měli by se likvidovat.“  

 

Byla to určitá nadsázka a prezident Zeman hon na novináře neorganizuje, i když někteří 

z českých novinářů přehnaně tvrdí, že jim upírá svobodu slova. Je však zajímavé, že tento 

tvrdší a mezinárodně proslavený prezidentův výrok generál Pavel v médiích nijak 

negativně nekomentoval.   

 

Armádní generál Petr Pavel po odchodu ze struktur NATO a na sklonku své vojenské 

kariéry pocítil příležitost zahájit budování svého jména mimo vojenské prostředí, které pro 

něj přestalo být přínosným. Avšak předčasně započal s komentováním politických výroků 

namísto toho, aby si ještě chvíli opakoval profesionální frázi: „Jako příslušník ozbrojených 

sil nejsem oprávněn jakkoli komentovat výroky politiků, a především mých nadřízených.“ 

 

Zpravodajské produkty týkající se zavádějícího vystupování armádního generála Petra 

Pavla v médiích: 
 

▪ Produkt 13012 „Donald Trump a Severoatlantická aliance” 

▪ Produkt 13022 „Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem” 
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