Komentář Jaroslava Štefce, bývalého ředitele úřadu pro vyzbrojování ministerstva
obrany:
Velmi podrobně jsem si celou „analýzu“ přečetl. Konstatuji, že ji nepovažuji za klasickou
analýzu, proto ty „uvozovky“. V tomto smyslu se jedná spíše o jakousi zprávu o akvizicích
resortu obrany vykazujících znaky tunelování (tzn. rozkrádání) státních peněz v době, kdy pan
Fischer jako premiér řídil vládu ČR a rozhodování o jejich realizaci probíhalo v jeho režii.
Mohu zaujmout stanovisko ke dvěma věcem:
-

K odborné části této zprávy, tj. věcným popisům konkrétních kauz včetně uváděných
odkazů na materiály vlády apod.,

-

Časovým vztahům a souslednostem uváděným v materiálu.

Nemohu zaujímat stanovisko k politickým prvkům materiálu (viz např. podtržená věta na str.
8, začínající slovy „Tento nárůst …“), ani k informacím, uvedeným slovy „říká se …“ apod.
K vlastnímu materiálu (budu se snažit o stručnost):
Část 1:
Na základě osobních zkušeností se plně ztotožňuji s prvními třemi odstavci této kapitoly. Sám
bych to lépe nevystihl.
Informace o konkrétních osobách (o Janu Fischerovi, jeho vládě, Martinu Bartákovi a Štefanu
Fülem – ten viz bod 2.1) jsou viditelně staženy z veřejných zdrojů. K tomu nemám co dodat.
Části 2.1 a 2.2 obecně:
Obě části jsou po věcné stránce složeny z téměř doslovných opisů (pominu-li konkrétní
odkazy na vliv Jana Fischera na jejich schvalování) vybraných příloh dokumentu „Zpráva o
přezkoumání akvizic vojenského materiálu v resortu obrany“, zpracované pod mým vedením
na základě analýzy několika set podezřelých zakázek resortu obrany za léta 1998 až 2010
v období srpen 2010 až duben 2011.
Nejedná se o běžně dostupné materiály, ale nejsou v režimu utajení a některé z nich byly již
opakovaně zveřejněny. Tuto zprávu ostatně (ve zkrácené podobě) předal tisku sám Saša
Vondra.
Část 2.1:
Informace o nárůstu výdajů resortu obrany, realizovaných prostřednictvím překupníků
(„zprostředkovatelských firem“) v období vlády Jana Fischera jsou věcně pravdivé (pokud
budu dále uvádět tuto formulaci, znamená to, že je lze jednoznačně doložit).
Stejně tak jsou pravdivé informace o snahách zbavit armádu zcela soběstačnosti ve skladování
a údržbě zbraní, techniky a munice.
Část 2.2
Bod 2.2.1
Věcně pravdivé, nemám připomínky; jedna z nejvíce podezřelých kauz v době vlády J.
Fischera. Z úrovně politických špiček jsou zde účelově využívány prokazatelně lživé
argumenty zdůvodňující nákup jak vůči médiím, tak při předkládání vládě ČR.
Bod 2.2.2

Věcně pravdivé, nemám připomínky; naprosto typický příklad situace, kdy jednání
politických špiček resortu je diametrálně odlišné od požadavků uživatelů a vede k naprosto
zbytečnému vynakládání peněz bez ohledu na reálné potřeby resortu obrany. Opět jsou
účelově využívány prokazatelně lživé argumenty zdůvodňující nákup.
Bod 2.2.3
Věcně pravdivé, nemám připomínky; zkrácení původního textu trochu „zamlžilo“ některé
souvislosti, týkající se rozporů mezi nabídkou servisu ze strany EADS-CASA a servisní
smlouvy s firmou OMNIPOL. Realizaci této nesmyslné zakázky umožnilo faktické nekonání
vlády za situace, kdy kauza CASA již byla široce medializována a byly o ní závažné
pochybnosti.
Nejsem schopen zaujmout stanovisko k závěrečnému konstatování To vše se dělo s vědomím
a s přímou podporou předsedy vlády Jana Fischera!
Bod 2.2.4
Věcně pravdivé, nemám připomínky; Obsahuje dílčí fabulace, např. „Vzniklá nadměrná zátěž
ÚVN by byla po určité době řešena jejím prodejem.“. To nemohu potvrdit, i když některé
indicie na to ukazují. Obecně se jedná o pravděpodobně nejpodivnější kauzu, s podezřením na
účelové jednání hlavních aktérů s cílem získat neoprávněný zisk bez ohledu na to, jestli se
bude zakázka realizovat nebo ne.
Bod 2.2.5
Trochu pel-mel faktů a fabulací. Po věcné stránce nemám připomínky, včetně exkurzu do
oblasti dodávek výstroje a výzbroje pro AČR z Číny.
Bod 2.2.6
Věcně pravdivé, obecný exkurs do lukrativního světa IT v resortu obrany.
Bod 2.2.7
Věcně pravdivé, vymyká se obsahem; jde o téměř doslovný přepis dopis prezidenta AOBP
MO Vondrovi.
Závěr:
Chybí zde údaj z Bílé knihy o obraně ČR, pravící, že hodnota AČR je v současné době cca 90
mld. Kč. Jinak rámcově souhlasím, nemohu však zaujmout stanovisko k předposlednímu a
poslednímu odstavci.
Shrnutí:
Zpráva po věcné stránce dobře popisuje jednotlivé kauzy Fischerova vládního angažmá.
Kauzy jsou správně zarámovány věcně i časově, uváděné informace jsou pravdivé a lze je
doložit dokumenty. Nejedná se tedy o žádný „pamflet“, ale (podle mého názoru) „na zakázku“
připravenou zprávu, která má dokumentovat nezájem pana Fischera o chod státu v době, kdy
byl premiérem, a naznačit, že za jeho prezidentování by to nebylo lepší.

