Obrana zruší nebo sloučí některé úřady. Slibuje si stamilionové
úspory
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Ministr obrany Alexandr Vondra a zástupce náčelníka generálního štábu Petr Pavel dnes
představili možnosti úsporných opatření v resortu obrany. Formou rušení nebo slučování úřadů by se
v následujících třech letech mělo ušetřit až půl miliardy korun. Další půlmiliardu pak můžou přinést
úspory při sdílení určitých služeb s jinými ministerstvy.
Šéf obrany Alexandr Vondra dnes zmínil tři oblasti, kterých se půlmiliardová úspora může týkat.
První z nich je sekce vyzbrojování. „Kde vidíme potenciál, je právě sdílení kapacit a služeb na bázi
nově vznikajícího Národního úřadu pro vyzbrojování, který bude pro resort ministerstva obrany
zajišťovat nákup vojenského materiálu. Ale samozřejmě je velice dobře myslitelné, aby si skrze tento
úřad pořizovali tento druh zboží i jiné resorty. Třeba ministerstvo vnitra nebo ministerstvo
spravedlnosti,“ přiblížil. Dalších až 500 milionů dokáže obrana podle Vondry ušetřit slučováním či
rušením svých vlastních institucí. Skončit by měl například vojenský vlečkový úřad. Vondra ale
upozornil, že zrušením vlečkového úřadu se armáda nezbavuje těchto služeb. „Transformací
jednotlivých roztříštěných pracovišť a úřadů vzniknou jednoduché agentury. Agentura logistiky, která
bude zajišťovat skladovací, vystrojovací výzbrojní kapacity. Dále agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, do které budou včleněny tři stávající složky, které se tímto zabývají,“ vysvětlil. Další
možností, kde lze podle Vondry uspořit, je sloučit část vojenských úřadu s civilními. To by se mohlo
dotknout třeba Vojenské správy sociálního zabezpečení nebo Vojenského zdravotního ústavu. V
neposlední řadě pak ministerstvo obrany řeší reorganizaci systému vzdělávání, do kterého spadají
Univerzita obrany v Brně, Vojenská akademie ve Vyškově a Vojenská střední škola v Moravské
Třebové. Vojáci přijdou o příspěvek na přestěhování Armádu už velké propouštění nečeká, uklidňuje
Vondra Česká armáda posílí. V Afghánistánu chce zůstat aspoň do roku 2014 Ministr Vondra v USA
dohodl smlouvu o armádních zakázkách
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