Centrální flotila v sobě organizuje nejen bitevní flotily, ale zároveň i vševojskovou armádu Prezidia a tak
i Centrálního systému. Ačkoliv některé kolonie, ať už pod vlastní správou nebo v područí některého z rodů
Velké rady, mají vlastní ozbrojené jednotky či dokonce malé válečné flotily, formálně jsou ve všech ohledech
podřízené Centrální flotile, ta se o ně však v dobách klidu nezajímá a ony samy slouží pouze jako bezpečnostní
složky daných systémů.
Není pochyb, že je Centrální flotila nejpočetnější a zároveň nejmodernější v rámci Sektoru 42. Výcvik
jejího personálu je navíc na špičkové úrovni a ani v tomto ohledu nemá v celém sektoru konkurenci. Nikdo
nepochybuje, že by se v otevřeném střetu mohla úspěšně postavit proti alianci všech zbylých flotil a zvítězit.
To je ostatně jeden z důvodů, proč v sektoru panuje poměrně pořádek a centrální vládě se daří celý sektor
udržovat relativně jednotný. Případné separatistické pokusy dokáže Centrální flotila zadusit již v počátku, a
jak ukázal 1. a 2. konflikt, pokud dojde k ozbrojenému střetu, nikdo se jí nedokáže postavit.
Zatímco ve vesmírném prostoru je Centrální flotila prakticky neporazitelná, trochu jinak je tomu při
pozemních operacích, kde nedisponuje zdaleka takovou technologickou ani početní převahou. Ačkoliv i tak
dosud v rámci pozemních bojů vojsko Centrální flotily vesměs vítězilo, z několika takových střetů se muselo
stáhnout. Ukázalo se tím, že Prezidium i generalita tento typ bojů poměrně podceňují. I když musí každý člen
Centrální flotily povinně projít vojenským výcvikem, a i v rámci služby se udržovat v bojeschopné formě, jen
málokteré jednotky jsou opravdu specializovány a vyzbrojeny na těžký pozemní boj, se kterým se setkaly
oddíly Prezidia v několika předchozích střetech proti povstalcům.

Centrální flotila je celkově tvořena 14 flotilami. Bitevní lodě i pozemní personál jsou poměrně rovnoměrně
rozděleny napříč všemi flotilami, i když některé z nich jsou vzhledem ke svému účelu ve srovnání s ostatními
v určitých ohledech silnější nebo naopak slabší, ať už jde například o počty pozemního vojska, speciálních
jednotek či typy a množství různých vesmírných plavidel. Každá z flotil je dále rozdělena do letek, které
zajišťují svou část vesmírného prostoru, který je dané flotile přidělen.
Celkově Centrální flotila disponuje až 60ti milióny osob, což vzhledem k celkovému počtu obyvatel v
Sektoru 42 rozhodně není úplně zanedbatelné číslo. Zvlášť je třeba brát v potaz, že do tohoto čísla ani nejsou
započítány rezervy či místní pořádkové síly. Nemalá část systémů je navíc z velké části plně automatizovaná a
zas tak početnou obsluhu ani nepotřebuje. Členství ve flotile je minimálně v Centrálním prostoru považováno
za obrovskou čest a privilegium. Mnohé výhody přetrvávají i po ukončení služby a Prezidium jednoduše na své
lidi z flotily velice dbá. Většina z tohoto počtu slouží jako pozemní personál či posádky vesmírných plavidel
flotily. Jen skutečně malé procento, přibližně 2 milióny, slouží v rámci bojových jednotek.

Zatímco v Centrálním prostoru má flotila prakticky neomezené pravomoci a zároveň zde dokáže bez
problémů efektivně zasahovat v jakékoliv situaci, na vzdálenějších koloniích či v oblastech mimo Centrální
prostor jsou její možnosti poněkud omezenější. Jedním důvodem jsou vzdálenosti, druhým jsou částečná
omezení v zasahování v těchto oblastech. Pokud nejde vyloženě o kritickou situaci, tedy například otevřenou
válku nebo ozbrojená povstání, často využívá místní úřady - zpravidla jejich bezpečnostní služby, které se
starají o pořádek na daných světech. Dále také používá rodové flotily, které zabezpečují daný kus vesmírného
prostoru. Tím však zdaleka možnosti Centrální flotily nekončí. Pokud jde skutečně o delikátní situace, které se
týkají přímo centrální vlády, důležitých politických či bezpečnostních témat, která ohrožují jednotu Sektoru
42, generalita většinou sahá po svých speciálních zásahových jednotkách, určených k tomuto účelu, a často
také spolupracuje s agenty projektu Sentinel, kteří jsou díky svým zkušenostem, perfektnímu výcviku ve všech
různých disciplínách a také rozšířeným pravomocem perfektním spojencem v řešení takových situací.

