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Věc: odpověď na stíŽnost ke způsobu odprodeie r4ýsirojního materiálu z AČR

Panem ministrem obrany jsem by| pověřen připravit a odeslat odpověď na VáŠ dopls Že
dne 18.3',]997. kde poukazujete na naléhavé skutečnosii' které jste zjistll při odprodeli
výstrojniho materíáIu z ACR V rámci uŽšího \ýběrového řÍzení (UVR)' které by|o k tomuto
účelu \,yhláŠeno' Upozorňu.ji Vás. Že Mo CR v Sou|adu se sianovenou pŮsobnostÍ nernŮŽe
provádět dIobný maloobchodní odprodej širokému počtu zájemcŮ. Na tento Způsob obchodní
činnosti nemá Mo CR ani dostatečné počty pracovnÍků'

Po ověření Skutečného průběhu celého UVŘ jsem Zjist||. Že ]eho první fáze. t-i.
\.ýh|ášení. UkáZka materiá|u a další s tím spo1ené ZáleŽitosti byly provedenY Zceia \. sou|acIu
s přís|ušnými záSadami' Toio potvrzujete konečně j obsahern svého dopisu

Ve druhé fazi UVŘ, t'j' při příjmu návrhů. jejich Whodnocení a piijeti rozhodnutí' jsem
rovněŽ nezjistil Žádná pochybení ze strany přís|ušnýclr pracovnikŮ HU NMs' ktere Vy
naz{sváte, cituji z VaŠeho dopisu : '. skupinou úředníkŮ h4o .''

Mnou řádně určená komise rozhod|a odprodat ořeb}itečný a neupotřebitelný \,ýStrojn i

materiá| V ce|kové hodnotě 14.532'037.- KČ jeciiné vybrané firmě na zák|adě podrobného
vyhodnocenÍ všech návrhŮ f]rem které splnily podmínky UVR. Návrh VítěZné f]rmy by| přijat
z toho dŮVodu' Že nejlépe v1rhovovaÍ všem vypsaným podmÍnkám, Po uplatnění (odečtení)
mnoŽstevní slevy 19 %' ČinÍ prodejní cena 11'770'950.- Kč (podle bliŽŠÍch podmínek UVR
měla flrma nárok na mnoŽstevnÍ s|evu 30 %). Toto tozhodnutí komise logic|ry dostalo přednost
před pokrytím poŽadavků menších odběratelů. mezi nimiŽ by|a ifirma Vašeho syna.

DílČí poŽadavky těchto menších 12.ti flrem lderé splnily podmÍnky uŽšího '4'běrovéhc
řÍZení. byty ve všech jimi předIoŽených návrzích v celkotré íinanční hodnotě 14,642J07 '- &Ó'

Tato částka ale pouze optic}<y nepatrně pře\^išila částku nabÍdlry VítěZné finny na odběr
veškerého materiálU'

Malé firmy však navrhovaly odkoupit pouze atraktivni materiál a je]ich celko\^;
poŽadavek nebylo moŽno poknlt ve 28 z ceiko4ich 48 poloŽek' V přijatých návzÍch doŠlo l<e

kumulaci poŽadavků na odprodej několika druhŮ r4istro1e' jiné poloŽlc,l vŠak zŮsia{il
neobjednány' K.překročení poŽadavků doŠlo např' l ' :'....'. .' ' i.;:l..'. l.c'',Yi:h !f i.i.l:]:').:.ri 11
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Pokud by komise rozhodla o odprodeji 4istro]ního materiá|U' lderyi by| UrČen pro
odprodej V Íámci UVR menším 12.tj firmám s jejich dílčími poŽadavky, by|o by odprodáno
z|loŽ| pouze za 9'017 '135'. }<Č' Přitom bV Zůsial na sk|adě neatraktivnÍ materiáI V celkové
ceně 5.624.972.-Kč o hrnotnost! přibliŽně 320 tun. Tento materiál by AČR muse|a ZruŠit a
zlikvldovat na vlastní náklady. Při předpoltládaných nákladech nejméně 400.- Kč na tll|'.]Ll

zlikvidovaného materiálu. rinily by ceIkově vynaloŽené náklady na Iikvidaci 128.000'. Kč, a to
bez Započtení nákladů na dopravu materiálu Z místa skladování do míSta |ikvidac3'

odpÍodej \^ýSi|oje těmto 12 fi|mám by rovněŽ 
.. 
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V-VstrojnÍho materiálu tak. jako poŽaduje sekce logisti|q Gs. zejména u VU 8'125 PřÍbfam

Nezanedbatelná je i skutečnost. Že V[tézná Ílrma' která je právnickou osobou' mL|Sí
materiáI odprodávat s DPH' takŽe do státní pokladny odevzdá 22 o/o Z prodejtlí cen.v

{2,616'404'- Kč, pokud by odproda|a matertá| bez zisku)

Před podpisem kupní smlou\4/ L]}4y posouzeny konkrétní Skladovací a přepravn
moŽnosti firmy. |deré odpovÍdají viižnému Úmyslu materiá| odebrai' Kromě toho komisě
doporuči|a, abv f|rma zap|ati|a rii.iií sil]átktl lii'li]].l; .-'lV v.. .'líňi 3.030,0.. - Kč ještě přec,]

ZahájenÍm odběru mateliálu. |(e rl.ri '+'-] ;.!i :l]-;1].'] Ll\r' ]..!an01 i ii.r|:ltl.:..l i.ninii!a'

S vÍtěznou firmou byia uzavřena kupnÍ smlouva. ve které.1sou zájmy ACR Zajištěny
vícenásobné tak, aby firma trva|e pociibvala nutnost sp|nit vÓas přijaté závazi<y při odběru
zakoupeného inl.strojního materiálu. Zaj!!;i..,...' Í lileci]:ir.]sili i. ..il(.i'.i.lé.l Irl.l'16í .;1'.i1.l,.t.'':' 13611

ln. j. zajrriórl; ..i;.lnlcn..'..3 i;ri ;.l|i.;1.l . i.:1-.'|i' sp|átkoq? kalendář a Systém smIuvních pokut.

T}Ťo mechanismy samostatně. a|e iVe svém Vzájemnim spolupŮsobenÍ isváří předpokiad).i
oro včasný odběr veškerého zboŽí' SouÓasné ie ACR chráněna Laké i' . 'rr 

,;gr'r: i 'r =,..
;-:lrjei:r:-:i', ...js:i.]i. kdyŽ sp|átkot4i kalendář je synchronizován s harmonogranem odbě|Ll
ZboŽÍ a s\il7mi mésíčnÍmi sp!átkami 1istí íinančně odebíraný 47strojní materiál. V případě Že
íirma přeruší odběr zboŽí. jiŽ zaolacené splátky kupní ceny zŮstávaji llo CR ke kMí
případných zirái a na likvidaci neodprodané uj.stroje (pokuc| by k iakové situaci došic, ii.'l
,\íji ii].i|ť|....ii ];i;ieii ieťr].,l..:i|'].';ig 1.'il..|.-:t-lp]t rc kupní -rm!('-.l!']''v bez ]a}q'chkoliV povinností
hradit flrmě její nák|ady). Svstém smluvních pokut má obdobné účink-V'

Z inj'Še uvedených skutečnosií jednoznačně Wplýýá. Že nozhodnutf ftomlse o
u7sledku uŽšího ýběrového řÍzení na odprode1 přebytečného a neupotřebitelnéh.)
uy'strojního materiálu byío sr'rávné a v souÍadu se aájm:wt ACR Í :Ťátu.

Zjištění, }derá jsem k oznámené ZáleŽitosti Uskutečnil' nljak nepotvEu']í Vámi' V dop|S'?
UVáděné údaje. ideré L]':.jŽ.;.iií .)i....|..l!:, i i.. 
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Na Základě ověřených s|<utečností ]sem ponechai v platnosti pŮVodnÍ rozhodnuti
o \4?s!edku uŽŠího \Aiběroveho řízení ne odprodej přebýečného a neupotřebitelnéhc
qistrojního materiálu. Protoko| z jednání komise k whodnocenÍ UVR Várn V kopii přikiádárn


