
Afghánistán vyšel Česko na miliardy. O stejnou částku se zadluží za dva týdny
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Afghánistán armáda Armáda České republiky ekonom Lukáš Kovanda

Situace v Afghánistánu nabrala po odchodu americké armády a
spojenců rychlý spád. Jen měsíc stačil hnutí Tálibán k tomu, aby celou
zemi ovládlo. Poslední čeští vojáci se vrátili z mise na konci června, v
Kábulu zůstávala pouze jednotka, která chránila naši ambasádu. Mezi
lety 2004 až 2020 zaplatila Česká republika za účast v Afghánistánu
celkem 16,4 miliardy korun. Vyplývá to ze sněmovních tisků k nasazení
sil ministerstva obrany na zahraničních misích.

Česká armáda opustila Afghánistán už na konci června, posledních dvanáct
vojáků přivezl na pardubické letiště velkokapacitní letoun An-124 Ruslan.
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Misí celkem prošlo 11 500 uniformovaných mužů a žen, někteří se dokonce
účastnili opakovaně.

V historicky nejdelším nasazení české armády sloužili vojáci z polní
nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z
chirurgického nebo rekonstrukčního týmu Lógar.

Z Afghánistánu přicházely i smutné zprávy, na misi zemřelo čtrnáct českých
vojáků. Nejtragičtějším dnem byl 8. červenec 2014. Po útoku sebevražedného
atentátníka tehdy zemřeli hned čtyři naši muži.

Česká republika za nasazení v Afghánistánu neplatila
jen tu nejvyšší cenu. Průměrné roční výdaje na
zajištění vojenských misí v zemi byly v období 2004 až
2020 celkem 967 milionů korun. Nejvyšší sumu Česko
utratilo v roce 2009, kdy výdaje dosáhly částky 2,3
miliardy korun.

„Daňové poplatníky vyšly afghánské vojenské mise
posledních takřka dvaceti let na nezanedbatelnou
sumu přes šestnáct miliard korun,“ vypočítal hlavní
ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Jedná se
například o náklady zajištění působení skupiny
speciálních sil, která v Afghánistánu operovala v

letech 2004 až 2009 v rámci operace Trvalá svoboda. Nebo o náklady na
vybudování a vedení vlastního provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru v
letech 2008 až 2013,“ vysvětluje ekonom.

Podle Kovandy naopak částka nezahrnuje náklady na
vyslání polní nemocnice nebo střežení
zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu, které
od roku 2017 zajišťovala vojenská policie.

Ekonom však zároveň dodává, že z hlediska přínosů
jde o přijatelnou sumu. „Při letošním předpokládaném
de�citu státního rozpočtu, čítajícím 410 miliard, se
česká vláda v roce 2021 zadlužuje průměrně tempem
1,12 miliardy korun denně. To znamená, že o 16,44
miliardy se vládní dluh prohloubí každých čtrnáct až

patnáct dní letošního roku,“ připomíná Kovanda.

Například Spojené státy vyšlo dvacet let v Afghánistánu na neuvěřitelných
více než dva biliony dolarů, spočítala americká Brownova univerzita. To je tři
sta milionů dolarů (přes 6,5 miliardy korun) každý den.
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Astronomická suma v sobě zahrnuje například osm set miliard dolarů
přímých bojových nákladů nebo pětaosmdesát miliard investovaných do
výcviku afghánské armády, informoval časopis Forbes.

Líbí se 42

Čisticí nano houbičky
na úklid – Známe, co
lidé při úklidu domova
používají po celém
světě
Lobles.cz »

A, B, C, D Udělali jsme
v nich pořádek
Garáž.cz »

Přejděte k T-Mobilu
snadno a bez starostí
a získejte mobilní tarif
za exkluzivní cenu.
T-Mobile »

Reklama

 Doporučujeme

FOTO: Milion
chvilek na
Václavském…

V politice je teď
nejvíc šmejdů,
sociopatů, sobců …

Lipovská s
Bobošíkovou
žádají rozpuštění…

Čisticí nano
houbičky na úklid
– Známe, co lidé…

A, B, C, D Udělali
jsme v nich
pořádek

Lékaři označili
několik fyzických
příznaků, které…

Pokud nevyřešíme
Babiše, neuvidíme
ze 180 miliard ani…

Ovčáček byl zase
poněkud neklidný
a Markéta…

Záhada party
R b t Šl ht J

Žena ukázala
B biš i č i

Přejděte k T-
M bil d

Oblíbený soused,
b h l át? St

(ČTK) Odpůrci současné
vlády Andreje Babiše
(ANO) v neděli
odpoledne protestoval…

Dění několika
posledních dnů a týdnů
na svém facebookovém
pro�lu shrnul Jan…

Hana Lipovská  a Jana
Bobošíková nás na
výročí okupace
armádami Varšavské…

Objednejte právě teď
čisticí kompresní nano
houbičky, které čistí
šetrně a bez chemie!

Podívejte se, co všechno
můžete řídit se skupinou
B. Jenom auto to není

Zvýšené riziko úmrtí je
jedním ze strašáků, který
pronásleduje mnoho
lidí. Dá se ovšem pozn…

Opoziční strany
pochybují o tom, že za
současné vlády je možné
vyřešit střet zájmů…

Jiří Ovčáček byl velmi
znepokojen analýzou
ministerstva vnitra
nazvanou „Útoky na…

Reklama

Reklama

https://forbes.cz/dvacet-let-v-afghanistanu-stalo-usa-300-milionu-dolaru-denne-nejvetsi-ucty-teprve-prijdou/
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://lobles.cz/nano-houbicky-lobles-d21.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_Houbi%25c4%258dky%2B%257c%2BDesktop%2B%257c%2BZ%25c3%25a1jem%2B%257c%2BKnihy%2Ba%2Bliteratura%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2B%7C%2Bwww.forum24.cz%26utm_content%3D%25c4%258cistic%25c3%25ad%2Bnano%2Bhoubi%25c4%258dky%26utm_term%3Dwww.forum24.cz&c=Y9VVV4IR3YRR73UCKU628IUH5FYRUBCDGHVXF5ZC96CHQQPRJR69GVY78DP233YVMFWMFIBRQYMSJ6KBIKTUGNKDTGAIQMS7PKARD44HBJV6PJ2XNAZQEGAA5QWNMESHTDAAZ4P37J7RD4JA2SX5PGE3FSDDGVTDW39T25W3ZQ2D2GKQQV93MQEH4YKBPIWVI23KJ3A5XQ76PCR6HZKZW8I6SCWH5FPHENNHH9KUG8YMSRCRNTRMGEZQSV2IN8JJQU4G8ETZVHZW5KRH9HR7V2G2QSF3XARKX99KCSSAAPNCVMSP9IVNPZ8BDB5SX6S8UFSMBBB9JE6WQ3JQ5JQH27BD5XGXS34TG88VYPA747IWNIXFR56THV6AX3WG4CP28GZPBJBHDG2S
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://lobles.cz/nano-houbicky-lobles-d21.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_Houbi%25c4%258dky%2B%257c%2BDesktop%2B%257c%2BZ%25c3%25a1jem%2B%257c%2BKnihy%2Ba%2Bliteratura%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2B%7C%2Bwww.forum24.cz%26utm_content%3D%25c4%258cistic%25c3%25ad%2Bnano%2Bhoubi%25c4%258dky%26utm_term%3Dwww.forum24.cz&c=Y9VVV4IR3YRR73UCKU628IUH5FYRUBCDGHVXF5ZC96CHQQPRJR69GVY78DP233YVMFWMFIBRQYMSJ6KBIKTUGNKDTGAIQMS7PKARD44HBJV6PJ2XNAZQEGAA5QWNMESHTDAAZ4P37J7RD4JA2SX5PGE3FSDDGVTDW39T25W3ZQ2D2GKQQV93MQEH4YKBPIWVI23KJ3A5XQ76PCR6HZKZW8I6SCWH5FPHENNHH9KUG8YMSRCRNTRMGEZQSV2IN8JJQU4G8ETZVHZW5KRH9HR7V2G2QSF3XARKX99KCSSAAPNCVMSP9IVNPZ8BDB5SX6S8UFSMBBB9JE6WQ3JQ5JQH27BD5XGXS34TG88VYPA747IWNIXFR56THV6AX3WG4CP28GZPBJBHDG2S
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://lobles.cz/nano-houbicky-lobles-d21.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_Houbi%25c4%258dky%2B%257c%2BDesktop%2B%257c%2BZ%25c3%25a1jem%2B%257c%2BKnihy%2Ba%2Bliteratura%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2B%7C%2Bwww.forum24.cz%26utm_content%3D%25c4%258cistic%25c3%25ad%2Bnano%2Bhoubi%25c4%258dky%26utm_term%3Dwww.forum24.cz&c=Y9VVV4IR3YRR73UCKU628IUH5FYRUBCDGHVXF5ZC96CHQQPRJR69GVY78DP233YVMFWMFIBRQYMSJ6KBIKTUGNKDTGAIQMS7PKARD44HBJV6PJ2XNAZQEGAA5QWNMESHTDAAZ4P37J7RD4JA2SX5PGE3FSDDGVTDW39T25W3ZQ2D2GKQQV93MQEH4YKBPIWVI23KJ3A5XQ76PCR6HZKZW8I6SCWH5FPHENNHH9KUG8YMSRCRNTRMGEZQSV2IN8JJQU4G8ETZVHZW5KRH9HR7V2G2QSF3XARKX99KCSSAAPNCVMSP9IVNPZ8BDB5SX6S8UFSMBBB9JE6WQ3JQ5JQH27BD5XGXS34TG88VYPA747IWNIXFR56THV6AX3WG4CP28GZPBJBHDG2S
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.garaz.cz/clanek/ridicske-prukazy-21004285%3Futm_source%3Dseznam_low%26utm_medium%3Dcpc_low%26utm_campaign%3Dgaraz%26utm_content%3D21004285_ridicsky-prukaz&c=SVBP6EQKHB3XM6ZS5R2ERG68EP6M74SSSZ6PVGCZS9TUPUBRSVKTGF8YTGXP7AP3R5XFSYZMQZU3NDYAF57856IK3FMZQW9XV2MBE4YI86AWQG6YJHAJD549YUDQX5D6STIXVBUU2ZJ2X7SIWHHR8AH48JC4GSAP9KEDHSVNIF59FINDNISWGF258KC4DAU2EW5AY7WQJBDCPMV43DRR98XMNGV223HPZ7ZIY5DBE6T6ZUBXTIGH5KMKD7EYDYXZP95NZC2Z7RK54QZ439K5GS6ZYMD78XRPU9G4A8X4UC26BKB3APN4F9UTC2TYZTFJS87MBSGZ8NKVNIAQXGY86ICBGSZVZDJ55262BPXKB7FYCNP7NSNVNMKTM28YZ4TNU7YNF9W35N4A
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.garaz.cz/clanek/ridicske-prukazy-21004285%3Futm_source%3Dseznam_low%26utm_medium%3Dcpc_low%26utm_campaign%3Dgaraz%26utm_content%3D21004285_ridicsky-prukaz&c=SVBP6EQKHB3XM6ZS5R2ERG68EP6M74SSSZ6PVGCZS9TUPUBRSVKTGF8YTGXP7AP3R5XFSYZMQZU3NDYAF57856IK3FMZQW9XV2MBE4YI86AWQG6YJHAJD549YUDQX5D6STIXVBUU2ZJ2X7SIWHHR8AH48JC4GSAP9KEDHSVNIF59FINDNISWGF258KC4DAU2EW5AY7WQJBDCPMV43DRR98XMNGV223HPZ7ZIY5DBE6T6ZUBXTIGH5KMKD7EYDYXZP95NZC2Z7RK54QZ439K5GS6ZYMD78XRPU9G4A8X4UC26BKB3APN4F9UTC2TYZTFJS87MBSGZ8NKVNIAQXGY86ICBGSZVZDJ55262BPXKB7FYCNP7NSNVNMKTM28YZ4TNU7YNF9W35N4A
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.garaz.cz/clanek/ridicske-prukazy-21004285%3Futm_source%3Dseznam_low%26utm_medium%3Dcpc_low%26utm_campaign%3Dgaraz%26utm_content%3D21004285_ridicsky-prukaz&c=SVBP6EQKHB3XM6ZS5R2ERG68EP6M74SSSZ6PVGCZS9TUPUBRSVKTGF8YTGXP7AP3R5XFSYZMQZU3NDYAF57856IK3FMZQW9XV2MBE4YI86AWQG6YJHAJD549YUDQX5D6STIXVBUU2ZJ2X7SIWHHR8AH48JC4GSAP9KEDHSVNIF59FINDNISWGF258KC4DAU2EW5AY7WQJBDCPMV43DRR98XMNGV223HPZ7ZIY5DBE6T6ZUBXTIGH5KMKD7EYDYXZP95NZC2Z7RK54QZ439K5GS6ZYMD78XRPU9G4A8X4UC26BKB3APN4F9UTC2TYZTFJS87MBSGZ8NKVNIAQXGY86ICBGSZVZDJ55262BPXKB7FYCNP7NSNVNMKTM28YZ4TNU7YNF9W35N4A
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.t-mobile.cz/prejdete%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2210s01%2B%257c%2BGDN:%2BPrejdete%2B-%2BPROSP%2B%28des%29%26utm_content%3DP%25c5%2599ejd%25c4%259bte%2Bk%2BT-Mobilu%26utm_term%3Dwww.forum24.cz%7CVsichni%2Buzivatele%2B-%2BTMCZ%2Bexcl&c=2MPABN2JG9ZWPTT8VYVTZXH5NYGK6ZJ7BF7UK534KFBSS2A8CI9QH9JRJG5NGMGKR7PNZ8HBUWCMYIGNHGYSBD666MSV6BTC4HRK7NP6MMDPTGQQY3MACBS66X57J3Y6BDNB89X6CZG5PHWUKUU8BUR2FUXHCYZIRZ4QWDAUKRDWGK63GXM4V4ZW46RINCY7RH7SHZMBBBN9EF82F88TSMFGZN8IAT9VEA3UHP2MWJ6EG7QNGWPI93W5MQIF9VC3BM2CP5K62BUWCGZ7Q8Q78JQGQGU2T562VWG2UET2P7KF8P6DNG7RBHGMN4KXDPWQJJZ6XRCIQNRSP8YF4Y2AMUP2YS2K3WEKHIVGAJJPKB4NU7TV8WHXV3WUERCVH4X5IZPDYACPZI
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.t-mobile.cz/prejdete%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2210s01%2B%257c%2BGDN:%2BPrejdete%2B-%2BPROSP%2B%28des%29%26utm_content%3DP%25c5%2599ejd%25c4%259bte%2Bk%2BT-Mobilu%26utm_term%3Dwww.forum24.cz%7CVsichni%2Buzivatele%2B-%2BTMCZ%2Bexcl&c=2MPABN2JG9ZWPTT8VYVTZXH5NYGK6ZJ7BF7UK534KFBSS2A8CI9QH9JRJG5NGMGKR7PNZ8HBUWCMYIGNHGYSBD666MSV6BTC4HRK7NP6MMDPTGQQY3MACBS66X57J3Y6BDNB89X6CZG5PHWUKUU8BUR2FUXHCYZIRZ4QWDAUKRDWGK63GXM4V4ZW46RINCY7RH7SHZMBBBN9EF82F88TSMFGZN8IAT9VEA3UHP2MWJ6EG7QNGWPI93W5MQIF9VC3BM2CP5K62BUWCGZ7Q8Q78JQGQGU2T562VWG2UET2P7KF8P6DNG7RBHGMN4KXDPWQJJZ6XRCIQNRSP8YF4Y2AMUP2YS2K3WEKHIVGAJJPKB4NU7TV8WHXV3WUERCVH4X5IZPDYACPZI
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.t-mobile.cz/prejdete%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2210s01%2B%257c%2BGDN:%2BPrejdete%2B-%2BPROSP%2B%28des%29%26utm_content%3DP%25c5%2599ejd%25c4%259bte%2Bk%2BT-Mobilu%26utm_term%3Dwww.forum24.cz%7CVsichni%2Buzivatele%2B-%2BTMCZ%2Bexcl&c=2MPABN2JG9ZWPTT8VYVTZXH5NYGK6ZJ7BF7UK534KFBSS2A8CI9QH9JRJG5NGMGKR7PNZ8HBUWCMYIGNHGYSBD666MSV6BTC4HRK7NP6MMDPTGQQY3MACBS66X57J3Y6BDNB89X6CZG5PHWUKUU8BUR2FUXHCYZIRZ4QWDAUKRDWGK63GXM4V4ZW46RINCY7RH7SHZMBBBN9EF82F88TSMFGZN8IAT9VEA3UHP2MWJ6EG7QNGWPI93W5MQIF9VC3BM2CP5K62BUWCGZ7Q8Q78JQGQGU2T562VWG2UET2P7KF8P6DNG7RBHGMN4KXDPWQJJZ6XRCIQNRSP8YF4Y2AMUP2YS2K3WEKHIVGAJJPKB4NU7TV8WHXV3WUERCVH4X5IZPDYACPZI
https://partner.seznam.cz/app/ochrana-soukromi
https://www.forum24.cz/foto-milion-chvilek-na-vaclavskem-namesti-babisove-vlade-vystavil-uctenku/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/v-politice-je-ted-nejvic-smejdu-sociopatu-sobcu-a-zlodeju-od-roku-1989-mysli-si-hrusinsky/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/lipovska-s-bobosikovou-zadaji-rozpusteni-nato-nebo-aspon-nase-vystoupeni/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://lobles.cz/nano-houbicky-lobles-d21.html%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_Houbi%25c4%258dky%2B%257c%2BDesktop%2B%257c%2BZ%25c3%25a1jem%2B%257c%2BKnihy%2Ba%2Bliteratura%2B-%2Bobecn%25c3%25a9%2B%7C%2Bwww.forum24.cz%26utm_content%3D%25c4%258cistic%25c3%25ad%2Bnano%2Bhoubi%25c4%258dky%26utm_term%3Dwww.forum24.cz&c=4GXXKPMVC3BH65VHTD69YWV9RNCZ6AWQNZ57RHTGMMJ2AEUSHFY2NMNKTY75PTNXWZ25NHFJGRFW826RB7QTJVGB5FR22I5XNKR9BI5KXQMSKZATHPASPSX5F3TP8CW9YDAY3EUDKRZ62ZE487NE7MTJUK9BAT9ZGQYSV3345UTFEZPBFVP76IAIYG4I9D7GETIYGYJFF8H9GAF4KSB7NT8KXSJU7SYXAWSNI3TEWHGQPAHJNIDQTGJNT4RZV5K3MH87WMQB2GP582HY7PGX2FI2BE56ZCIY2WSXD7V7A74GP9Y7GZSP4KSGNCPNMET9SFYXDD347JZA69SMS4DTGXQZXJFCQMECCYSZ36PG8Q7FUP764G2VAEXTA8ERRQ3X7NBYZZS47FFA
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.garaz.cz/clanek/ridicske-prukazy-21004285%3Futm_source%3Dseznam_low%26utm_medium%3Dcpc_low%26utm_campaign%3Dgaraz%26utm_content%3D21004285_ridicsky-prukaz&c=QUGYS8BSNIE2YCMFXM6S8G7RTYI74XWH2MH9G68QZGIGEJ5HT5GSIZP3YH75ND6YEM4VGWZDMNRW7EYR4UIWDWVRUY75PRHWR67ZIXISY9NTVX25MBESF8VWCTPKRA44GBFMB7MSVHSQC8NZ3GQ56U28YRNEEIX5M9G9DKR82DCYVCKBYJI6VNUX55D7JEPTUJRX4GE7FBTEXC9XUYXAZYWJ7FKRK2I2Y6GFQUSI8KCE48SMUVD5NXDVJSGF2H4P65MG3QINFVE8YVIPJZ9QDSQQSUFDI6JYSN7VVV88PG7T6TZ783DCCKZWIRY3J63B9X2T3MHVMFDSW2XHVZWBWBGSFJN7VC4XBM35GNCNU6PR9WVJ25E65X6DV4YVDF4Q4HNJ4IXXIF2S
https://www.forum24.cz/lekari-oznacili-nekolik-fyzickych-priznaku-ktere-naznacuji-predcasnou-smrt/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/za-soucasne-vlady-podle-opozice-nelze-babisuv-stret-zajmu-vyresit-je-to-silene-tvrdi-bartos/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/ovcacek-byl-zase-ponekud-neklidny-a-marketa-pekarova-adamova-ho-usadila/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/zahada-party-roberta-slachty-je-to-jeste-horsi-nez-jste-si-mysleli/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.forum24.cz/zena-ukazala-babisovi-casopis-s-fotografii-jeho-syna-to-je-hnus-reagoval-premier/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.t-mobile.cz/prejdete%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2210s01%2B%257c%2BGDN:%2BPrejdete%2B-%2BPROSP%2B%28des%29%26utm_content%3DP%25c5%2599ejd%25c4%259bte%2Bk%2BT-Mobilu%26utm_term%3Dwww.forum24.cz%7CVsichni%2Buzivatele%2B-%2BTMCZ%2Bexcl&c=Q36FYQUANQERIAAVQE5YKDBQJARBVXH5TQWWNECUSN3DAPXFQYJTACYW4M9RZCI74GKJEPDI7A3IX6SFJGNCNFCCVMD5PA3296BHPGFD89A9HJUDH266AMR8FKJVG6JJKM7RPJ63BC7Q7PY595BJFDZ5FBHKJVHXRTPIEU2JTMSHTDJGBTMIQCCK5ZPBVMTIAVQSAW48PPC6IUPV7XGTR4JVP395VGC78WMRIRZXR8AV5NFBWDA9RUQJXE7HXUJ8HC5BUFZMIBYES3T8647YZG69XM5QIN76YHHTYG869RABAD2X2CZPC7YU6QRHW6YZ7G48DG94YK6HTTAQ2HS8HKU9Q82SABPIUSREPNCQ3XCM5NSU969JT8PCEGKUXRR4CEN77EITCS
https://www.forum24.cz/oblibeny-soused-nebo-hulvat-stopa-andreje-babise-v-kronice-obce-pruhonice/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://partner.seznam.cz/seznam-doporucuje
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/

