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Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní čin

nosti Nejvy ššlho kontrolního úřadu na rok 2000 pod čís

lem 00/ 10, Kontrolní akci ří dila a kontrolní závěr vypra
covala členka NKÚ Mgr. Marie Hošková,

Cíle m kontroly bylo prov ěřit hospodaření s rozpoč

tovýmí prostředky a s majetkem stát u.

Kontrolováno bylo obdo bí od roku 1998 do prvn í
polovi ny roku 2000 . V př ípadě věcných S(lm:islos tí bylo
ko ntrolováno í období předcházejíc í .

Kontrolu provedly skupi ny kont rolujících NKÚ od
boru obra n)" a bezpečnost i a územních odborů ji žní Mo
rava, střední Morava a jižní Čechy v obd obí od č ervna

do listopadu 2000.

Kontro lovanou osobou bylo Minísterstvo vnit ra
(dále jen .,MY ·). V rámci MV byly kontrolovány organi
zační součásti, a to Policejní prezídium ČR (dále jen ..PP").
Správa PČR Jihočeského kraje (dá le j en ..Správa Jčk"),

Správa PČR Jihomoravského kraje (dále jen ..Správa Jmk")
a Správa PČR Severomoravského kraje (dá lejen ..Správa
SlUk").

Namitky prot i kont rolním protokolům, kte ré podaly
MVa Správa Smk, byly vypořádány vedoucí mi skupi n
kont rolujících rozhodnutí m o námitkách . Odvoláni neby
lo podáno.

K o leg i u m N K Ú na svém II. zasedá ní dne
23, ledna 200 1

s c h v á I i I o us nesením č . 11111/200I
k o n t r ol ni z ávěr v tom to znění:

MV bylo zřízeno zákone m Č , 211969 Sb., o zřízení mi
nis terstev a jiných ústředních orgánů státní správy Čes

ké republiky, ve zněn í pozdějších ptedpisů. Podle citova
néh o záko na je MV ústředním orgánem stá tní správy pro
vnitřní věcí včetně bezpečnosti. Ve své působnosti MV
zřídilo II rozpočtových a čtyři přispčvkové organizace.

Nařízen ím MV č. 88/ 199.J, o organizaci, řízení a pro
vádění ekonomické činností, a pokynem náměstkaminis
tra vn itra č. 111997, kterým se určuje organizace ekono
mic ké č innosti v hlavni účetní jednotce, byly stanoveny
kompetence v jednotlivých oblastech eko nomic kých č i n

nosti. Tyto vnitřn í akty řízeni mimo jiné stanoví, že řízení

a provádění ekono mickýc h č i nnost í j e realizováno sys
témcm tzv. "díspo ncntského" hospodaření, ve kterém j e
pravomoc a odpovědnost při nak ládání s prost ředky stá t
ního rozpočtu a majetkem státu v právu hospodařen í MV
delegována na jednotlivé nížšl stupnč řízení.

Vedoucí m pracovníkům pp a správ PČRjednotlív)'ch

krajů j sou na základě výše uvedených dokumentů vydá
vá na p ř ísluš n ým nadř ízeným stupněm dispozičn í opráv
nění k rozdělení a nakládání s př id ě len ý mi prostředky stát
niho rozpočtu .

PP j e organizační složkou MV. v čele stojí policej ní
prezíden t, kterého j menuje a odvol ává se souhlasem vlá
dy mínistr vnitra. pp jsou podřízeny útvary s působností
na celém území ČR a útvary! s územně vymezenou působ

nesti. kte rými j sou správy PČRjednotlh)'ch krajů . V čele

správ PČR stoj í ředi tel , který je přímo ř í zen poli cej ním
prezídentem. V podřízenosti správ PČR jsou v rámci územ
ní působnost i ok resní a městská řed itelství PČR

Kontrolu v oblastí ekonomickýc h č innosti zabezpe
čuje odbor vnitřní kontrol)' MY. Jeh o organizační zač le 

nění do přímé podřízenosti ministra vnit ra posílilo jeho
nezávis lost a zvýši lo efekt ivnost v příj ímání nápravnýc h
opatřeni .

V kontrolovaném období byly pro MV závazné uk a
zatele stát ního rozpočtu stanoven é zá konem Č , 3-18 / 1997
Sb., o stá tn ím rozpočtu České republiky na rok 1998, zá
konem Č. 22/1 999 Sb. , o stá tním rozpočtu České republi
ky na rok 1999 , a zákonem Č . 58/2000 Sb. , o stát ním roz
počtu České republiky na rok 2000. Ukazate le byl) '
v každém roce upr avovány rozpočtovými opatřeními . Na
základě pož adavku MV a souhlasu Ministerstva fina ncí
bylo v roce 1998 provedeno -1 9 rozpo čtových opattení,
v roce 1999 cel ke m .JI rozpočtových opatření a 23 roz
počtov ý cb opatření k 3D, 6. roku 2000. Část rozpočte

vých opatření představovala přidělení prost ředk ů z ka
pitoly stá tního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Ta bulka Č, 1 - Plnění státního rozpočtu kapitol)" 314 - Ministerstm vnltra (v tis. Kč)

1998 1999 2000 (k 30. 6.)
Upravený Pln ěni % Upravený Plnění % Upraven)' Plnění

rozoočei rozoočei roztlOČei

Příjmy 3473 171 3 5-10 2.J5 101,9 3717890 3 772 535 101.5 3752000 I 885 853

Běžné

wdaie 24 169036 2-1047228 99.5 260986-10 26085063 99.9 2750-1 160 II -152 113
Kapitálové
wdaie 3 037 215 3 11-1 6 18 102.6 2 881 218 2880670 99.9 2 828 ~39 %7437
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Účetní hodnota í nvestí č ní ho majetku MV dosah o
vala výše 37,750 mld. Kč, hodnota zásob 1,6 11 mld. Kč.
Hodnota nemovit ého majetku, ke kterému má MV právo
hospodařeni (budov)', ha ly a stavby, archívy , objekty
zvláštního určeni , sklady a rekreační za řízení) . je vedena
" účetnictví ve vý ši 19,72 9 mld. Kč a hod nota pozemků

(zastavěné plochy, ostatní plochy, parcely a zahrady) je
vedena v účetnictví ve v ýši 2,282 mld . Kč.

Kontrolni akce byla zaměřena na úpravy a plnění roz
počtu kapi toly z hlediska zabezpečení maximálních pří

jmů a na hospodárn ost a ú čel nost čerpání prostředků

státního rozpočtu.

U kont roly dosahovaných příjmů z prodeje majetku
a pronájmů nebytových prostor bylo k hodnocení dosa
žeru maximálních příjmů použito zejména srovn avact me
tody. U kontroly hospodárnosti výdajů a efekt ivnosti byla
srovnávána výše nákladu s dosa ženým výsledkem a vy
užití pořízeného majetku pro danou potřebu.

Poznámka: Jednotli vá ustanovení právních predprs ů

cito vaná v tomto kontrolním záwJru j sou uváděna ve
sněni platn ém ,. kontro lova ném období.

lL Skutečností zjišt ěn ě při kon trole

A. Porušení právních předpisů

1. Hospodaření s prostředky státního rozpočtu

Ustanoveni § 11 odst. 1 zákona Č. 576/1990 ss.,o pra
vidlech hospodařenís rozpočtov ými prostředky Čes

ké republiky a obcí,.. České republice (rozpočtová

pravidla republik)'), stanoví:

..Rozpo čtov é prostledky mohou být poutity pouze
v příslušném rozpočtovém roce, a to k ú čelůtn; na
které byly státním rozpočtem republiky určeny."

Správa Srnk použila v letech 1998 a 1999 rozpočtové

prostředky ve výši 1002 127 Kč určené na běžné výdaje
k úhradě investičních výdajů (technické zhodnocení bu
dovy PČR v Krnově) , tedy k účelu, na který nebyly stát
ním rozpočtem určeny.

Ustanoveni § 30 odst. 2 \ 'yhlášk)" e, 205/1991 ss.,
o hospodaření s rozpočtovýmt prostředky státního roz
počtu České republiky a o finančním hospodaření roz
počtových a přispěvkevýcb organizací, mj. stanoloi:

..Organizace hospodařící s rozpočtovými prostfed
ky je povinna pIiplněnirozpočtu dbát, aby dosaho
vala maximálních příjmů a plnila úkoly hrazené ze
státního rozpočtu republiky nejhospodárnějšímzpů

sobem a aby efektivně vyu!ivala rozpočtovýchpro
středků. "

Povinnost dosahovat maximálních příjmů při plnění

státn ího rozpočtu ne byl a dod rž ena v následujíc ích
případech:

MV ke dni 31. 7, 2000 odprodalo I 36 5 automobilů

Škoda FORMAN 135 LX bez katalyzátorů (d ále jen .nu
tomobtlů"). Z toho 1 179 pojtzdných automobilu obchod
ní společnosti , kdy příjem z prodeje představoval část 

ku 8 210 348 Kč s p rům ěrnou pr odej ní cenou pouze
cca 6 964 Kč zajeden au tomobil. zatímco da lší část , tj .
186 automobilů , navíc havarovan ých a ne poj ízd ných,
byla prodána jiným právn ickým a fyzick ým oso bám a
příjem z tohoto prodeje představoval č á stku 2 240404 Kč,

s průměrnou prodej ní ce nou cca 12045 Kč za j eden au
tomobil.

MV uzavřelo s obchodní společností smlouvu o ná
jmu nebytov ých prostor v domě v Praze 1, U Obecního
domu 3 (k němuž má právo hospodaření) , o celkové vý
m ě ře 202 m-, za nápadn ě nevýhodných podmínek . Ná
jemné z obchodních prostor Ov ý m ě ře 89 m ' bylo sta no
veno ve v ýš! I 900 Kč za ml za rok i přesto . že obvykl á
cena nájemného z nebytových prostor u žívaných v uve
dené lokalitě se v kontrolovaném období pohybovala
v průměrné výši cca 4 600 Kč za m: za rok. Z uved eného
vyplývá, že MV pronajímalo obchodní prostory za cca
40 % prům ě rn ého obvyklého nájemného. Dále MV umc ž
nilo obchodní společností bezúplatně užívat po celou
dobu trv án í nájemního vztahu. tj . v období let 1992 až
1999 , ostatní plochy o vým ě ře 113 m: (sk lady, přípravna ,

šatny apod.).

MV uzavřelo s fyzickou osobou - pod nikatelem ná
jemní smlouvu, jejímž předmětem byl pronájem areálu
zotavovny MV ,.Žal}"'. Smlouva sta novila povínnost MV
přenechat a protokol árně předat předmět náj mu nájemci.
MV však předmět nájmu předalo obchodní společnosti

EDEN Krkonoše, s. r. o., kde v ýše uvedená fyzická oso
ba byla jednatelem, tedy j inému právnímu subjektu, kte
l')' následně MV nehradil nájemné stanovené smlouvou.
MV vymáhalo dlužné nájemné vů či fyzické osobě - pod
nikateli. Na základě pravomccn ého rozhodnutí soudu byl
ža lobní návrh MV zam ítnut jako neoprávn ěný , zejména
z důvodu nesplnění smluvní povinností o způsobu pře

dání předmětu nájmu. Pohledávka se sta la nedobytnou a
byla v celkové v ýši43 7 02 1 Kč odepsána na vrub MY.

Správa J čk pronajímala některé nemovitosti za ncvý
hodných podmínek, bez uzavření smluvního vzta hu. pří
padně umožnila bezúplatné užívání . Například na zák la
dě náje mní smlouvy byl pronajat are ál zotavo vny MV
.Lužnice" (sestávající z vily, restauračního objektu, fin
sk ých domků, d řevěn ý ch chat. rodi nných domků typu
.,Okal·' , bytu správce, garáž í, skleníků, bazénu s čistič

kou vody, tenisového kurtu včetně oplocení, hřiště na
odb íjenou, minigo lfu) za dohodnutou cenu 60 160 Kč

ročně . Pozemky o vým ěře 36 938 ml byl y poskytn uty
bezúplatně . Správa Jčk k 31 . 12. 1999 přitom vynalo žila
na opravy pronajatých objektů prostředky v cel kové výši
755757 Kč, naproti tomu příjem z pronájmu činil celkem
431 146 Kč.

Neefekt ivn ě b)'ly \)'užít), rozpočtové prostředky při

pořízení zbraní:

Na zákl adě kupní sm louvy MV převza lo v ro ce
199 3 od dodavatele 440 samopalů v pořizovací ceně
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II 068 340 Kč. V roce 1996 byl): samopaly vydá ny do
používá ní, ale už v roce 199 7 byl}" pro poruchovost
u loženy do sk ladu. Ani po opravách u výrobce v roce
1998 nevyhověly zkouš k ám spolehlivosti a funkčnos

ti a byl vydán zá kaz jejich u žívaní. Až dne 5. 4. 2000
byl vyd án pokyn k před áni 4 samopal ů do s tá tní zku
šeb ny v Pra ze , Do doby ukončení kontroly výsledek
zkoušek nebyl znám.

Ustanoven! § 42 "}'hlášk}' č , 205/1991 Sb . stanoví:

"Vzájemná kompenzace pfíjmu a výdajů. je u roZ~

počtové organizace p/ípustnájen j de-li o dodatečnou

náhradu dňve vynalo!ených výdajů v témže rozpoč

tovém roce, kterou jiný subjekt refunduje rozpočto

vé organizaci vidaje, které za nlho rozpočtová or
ganizace zap latila."

MV uzavřelo se Zdravotní pojišťovnou MV (dále jen
.,ZP MV") smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále
j en ~smlou \'a" ) . P ředm ě tem smlouvy byl nájem nebyto
vých prostor v budově č. I a kancelářsk ých prostor
v budově Č . 4 v areálu MV v Praze 10, Na Mičanká ch 2.
Smluvní stra ny uzavřely dodatek Č. 2 ke smlouvě, jehož
předmětem bylo pro vedení stavebních prací - vestavby
na náklady ZP MV. Pronajímatel a nájemce se dále do
hodli , že vynaložené nák lady na inves tici budou kom
penzovány příjmy z nájemného . Invest iční náklady čini

ly 6 58 3 220 Kč a doba kompenza ce byla vypočtena na
cca 30 let. tj . až do roku 2024 .

2. Zadá"án í vefejných zakáze k

Ustanoven í § J odst. 1, 2. a J zákona Č. 199/ 1994 Sb .,
o zadávání \"eřejnj'ch zakázek, ve znění zákona č, 1481
' 1996 Sb•• mj . stanovf

..K uzavření smlouvy na vefejnou zak ázk u vyhlašuje
zadavatel obchodní vefejnou soutě! o nejvhodnější

nabídku, neni-í i v tomto zákoně stanoveno jinak. fl

..Zadavatel j e povinen vy hlásit obchodní veřejnou

sout ěž; jestliže više budoucího peně!itého závazku
ze smlouvy bez dani zplidané hodnoty, jde-ti o ne
movitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů

nebo zařízení tvoticich samostatný funkční celek,
plesáhne 20 000 000 Kč a v ostatních případech

5 000 000 Kč. "

" Uzal'fení smlouvy na veřejnou zakázku jínym způ

sobem než na základi obchodní veěejn é soutěže po
dle odstavce I je pHpustné pouze při spln ěnipodmí
nek stanovenych v části třetí tohoto zák ona. "

Ustanoveni § 49 odst. 1 mj . stanov í:

..U veFejných zakázek, u kterycb výše budoucího pe
něžit ého závazku ze smlou vy bez daněZpndané hod
noty pfesáhne 2500000 Kč .•. a 500 000 Kč v ostat
n ích p Hpadech, může zada vatel uza l'lít smlouvu na
podkladěpísemné vizvy u čin ěn é nejméněpěti zájem~

cům."

PP v květnu roku 2000 postupovalo v rozporu
s výš e uvedeným us tanovením pří výbě ru dodava tele
nákupu ko pírovací techniky RICOH ve fi nančním obje-

mu 5 755 044 Kč (bez DPH) . když zada lo veřejnou zaká z
ku na základě výzvy j ednomu záje mci dle § 50 odst. I
písm. dl, aniž by byly spln ě ny zákonem stanoven é pod
mínky

Sp ráva Jm k uzavřela smlouvy o dilo na strukturova
nou kabeláž bez výb ěrov ého řízení. v ýše peněžitého pl
nění v roce 1998 čini la 3 -t27 22-lKč (vč . DPH) a v roce
1999 činila oJ 028 997 Kč (vč. DPH).

Sp ráva Smk v roce 1998 a v roce 1999 pos tupovala
v rozporu s výše uvedeným ustanovením pti výběru do
davatele stavebně ubytovac ího materi álu ve finančním

objemu 21 495 304 Kč (bez DPH).

Ustanoveni § 49 odst. 5 stanevi:

..Doklady a údaje předložené uchazečem zadavatei
vy hodn otí podle § 2c, poplípadě podle kritérií sta
n ovených v zadání nebo v kvalifikační dok um enta
ci. Nepro káže-Ii uchazeč nikteri z kvalifikačních

předpokladů, musí h o zadavatel z další účasti na
veřejné zakázce vyloučit. "

PP v roce 1998 postupovalo v rozporu s \ ) 'ŠC uve
deným ustanovením při výběru výrobce kancelářského

náb ytku ve finančním objemu 589 722 Kč a v roce 1999
při vý běru dodavatel e stave bníc h prací na opravu s t řech

v areálu MV na Zbraslavi ve finančním objemu I 831 642
Kč. když nevyloučilo z další ů č ast l na veřej né zakázce
uchazeče , kteří neproká zal i kvalifikační předpoklady .

Nabídky uvedených uchazečů byly vybr ány jako nej
vhodněj ší a v obou případech s nimi PP uzavřelo obchod
ní sm louvy.

V ust anoveni § 67 odst. 1 je stanoveno:

" Při použiti tohoto zákona je rozhodující celková
výše peněžitého zál'azku bez daně Z p fidané hodno
ty, který vznikne zadavateli ze zadaní veřejné zakáz
ky, spočívající vplnění stejného nebo srovnatelného
druhu. Spočívá-lizadání veěejné zaktizky v uzavFení
několika samostatnich smluv, je rozhodující součet
všech penl!.itj'ch zál'azků, které zadavateli vzn iknou
ze zadán í vefejné zakázky v jednom rozpočtovém

roce."

Správa Jm kjako zadavat el porušila povinnost sečíst
peněžité závazky. kteréjí vz niknou ze zadání ve řej n é za
kázky spočívaj í cí v plněn i stej ného nebo srovnatelné ho
druhu v jednom rozpočtovém roce. Předmětem dodávek
byly baterie. monočlánky, žárovky, nákup kancelářského

nábytku, výpočetní techniky a zvedáků . Č asový rozdíl
mezi jednot livými dod ávkami se pohybuje od 16 dmi do
7 měsíců. V roce 1998 sejednaloo zakázky v celkové \)'~i

662 048 Kč a 698 722 Kč. V roce 1999 se jednalo o zakázky
v celkové v}'ši 730 696 Kč a 6 743 891 Kč. Z j ednání zada
vatele je zřejmé. že se j edná o účelové rozdělení zaká zky.

3. Hospodaření s majetkem stá tu

Ustancveuí § 6 "yhlášky FMF č. 11911988 Sb•• o hos
podaření s národním majetkem, mj. stanoví:
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" Organiz acejsou povinny hospodařit s národním ma
jetkem s p é či řádneho hospodáře. Jsou povinny ze
jm éna:

a) národní majetek qistit, sepsat, ocenit, pokud nenl
stanoveno jinak, vést v předepsané evidenci pod
le zvláštn ích pledpisů , ••.

d) chránit národní majetek před rolkradaním, po
škozením, :ničením, Vrátou nebo r.neu!Jvaním,

e) vyu!ívat pravní prostfedky k ochraně národního
majetku, chránit právo hospodafeni s národním
majetkem proti neopr évněnym zásah um, včas

uplatňovat právo na náhradu škody proti těm,

ktelí za škodu odpovídaji, a uplatňovat pr ávo na
vy dání neopr ávněnéno majetkového prospěchu

proti tomu, kdo jej na úkor organizace získal. ..

MV nesepsalo, neoceníle a nevedíev předepsanéevi
denci majetek \' následujících případech:

Do předepsané evidence nebyla zařazena projektová
dokumentacepořízená k zavedení ekonomického iuřorma č

ního systému. jejíž pořizovací cena činila cca 13 791000 Kč.

čá s t softwaru p řid ě len ého Sp rávě J čk a ná hradní d íly
z 200 přenosných radiostanic,

MV neved lo v předepsané evidenci jednotlivé bu
dov y, stavby. zařízen í a pozemky v areálu dětského tá
bora ve Sta rém Městě pod Landštej nem. V účetn í evi
denci byla vedena pouze účetní hodnota celého areálu
ve v ýší 15 9~0 583 Kč. i když jednotli vé budovy. haly.
stavby byly oceněny. Stejně tak pozemky byly vedeny
pouze v celkové hodnotě 132 277 Kč. bez vyčís len í hod
not)' jednotlivý ch pozemků ,

pp nezavedlo do evidence převzatý maje tek od pří 

sp ěvkové organizace Zařízení služeb pro MV v celkové
\j 'ši 13 078 268 Kč a skladovaná záblesková za řízení

v celkové pořizovací ceně 2 OIO000 Kč,

MV nechránilo v uvedených případech majetek před

poškozením. zničením, ztrátou nebo zneužitím:

II pp neb ylo učiněno žádné opat řeni směřujíc í

k odvrácen í škody, která vznikla v roce 1999 v důsledku

odcizení karty CCS.Neopr á vn ěným čerpáním PHM z této
karty vznikla pp škoda ve v ýši cca 92 200 Kč.

II pp došlo ke znehodnocení zdravotnického materi
álu v hodnotě cca I 3 17 100 Kč (uloženého ve skladu
Svojšice) tím, že nebyl vydán k použítí p řed uplynutím
doby jeho pou žitelnost í.

MV neb,'1)'\Ždy \)lIŽit)' prá\ní prostředkyk ochraně

majetku:

MV uzavřelo s přispěvkovou organízací Zařízení slu
žeb pro MV smlouvu o výp ůj čce . jejímž předmětem byly
budovy. stavby a pozemky v areálu dětského tábora ve
Starém Městě pod Landštej nem. Ve smlouvě nebyla
uvedena účetní hodnota vyp ůjčeného majetku. i když
vypůjčen)' nem ovit ý majetek byl oceněn ve výši cca
12970 000 Kč a pozemky v částce 132 277 Kč. MV neza
bezpečilo oc hranu majet ku v celkové hodnotě cca

2970000 Kč, který byl součástí areálu dětského tá
bora. byl vypůj čitelem užíván . avšak nebyl zah rn ut
do předmětu smlouvy o výpůjčce . Jednalo se napří

klad o 50 rekreačních chatek. studnu. vodovod , ven
kovn í osvět lení a loděnici,

Ve skladu v Heleni n ě nebyla v obdobi od 23. 3, 1999
do 24, 7. 200 0 uzavřena s odpovědnou osobou dohoda
o hmo tné odpovědnosti za majet ek v účetní hodnotě

cca 19 800 000 Kč.

~. Účetnichi

Ust anoven! § 7 odst. 1 až " zákona ě . 563/1991 Sb.•
o ůčetnictvi. stanoví:

.. Účetníjednotky jsou povinny vést účetnictví úplně,

průkazným způsobem a spr ávně tak, aby věrně zob
razovalo skutečnosti, kter éjsou jeho předmětem."

" Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestli že účetní
jednotka zaúČ/ovala l'šechny účetnípřípady týkající
se účetního obdobl. ..

" Účetnictví účetní jednotky je vedeno p rukar.ným
způsobem, jestliže účetní jednotka účetníp l ípady a
účetní zápisJ' o nich doložila nebo prokázala p ěede

psaným zpusobem a inventarizo vala majetek a za
vazky. "

OJ Účetnictví úěetnijednotky je sp rávné, j est/iže účet

ní j ednotka s pfihlédnutím ke všem ok olnostem účet

ního pfípadu neporu fila povinnosti uložené ji tímto
zákonem. ..

Neb)'I" zaůětovány nap říklad t,10 účetní případ)' :

pp neúčtovalo o převodu zásob a hm otného inves
tičního majetku, Převzatý majetek nebyl v celkové účetní

hodnotě 156 3~7 664 Kč zaveden do účetní evidence.
Tento stav přetrvával od roku 1997 do doby ukončení

kontroly,

Správa J č k k 31. 12, 1998 neúčtovala o závazcích ve
vj'Si I~ 348 Kč a k 3 1. 12. 1999 ve výši 65 021 Kč, Nezaů

č tovala škody na investičním majetku, V roce 1998 od
had nutá škoda činila celkem ~~2 700 Kč a v roce 1999
celkem 110 500 Kč.

Správa Smk neúčtovala v účetním období let 1998 až
první pololetí 2000 o škodác h na majetku. které byly
evidovány ve výši 17 066 780 Kč. a v letech 1998 a 1999
o ceninách - kar tách CCS v celkové výši 199 836 Kč.

Nebyla provedena inventarizace majetku a závazků
napřřklad v těchto p řípadech:

Správa J čk nep roved la k 3 l. 12. 1999 inventarizací
majetku zap ůj č ené ho odborem ekonomického zabezpe
čení MV k realizaci EKlS,

PP neprovedlo in vent ar izaci účtu ..Materiál na
cestě" , jeh ož kone čn ý zůstatek ke dni 31. 12, 1998
činil 789 106 Kč, Správa Smk ncp rovedl a inventariza
ce toh oto účt u . kde zůstatek ke dni 3 1. 12, 1998 čin í!

I 738 496 Kč,
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Nebylo postupováno podle účtově osnovy a postupů

účtO\'án í pro rozpočtové a přtsp ěvkově organizace a obce
(dále jen "účtod osn ou ") , např. :

Správa Smk v účetním období roku 1999 účtovala o ma
jetku (zahrady, orná půda) v celkové výši cca 1 ; *8 360 Kč,

ke kterému neměla právo hospodařeni. Správa tohoto ma
jetku přešla dnem 2.1. . 6. 1991 na Pozemkový fond ČR. ve
smyslu usta novení § 17 odst. I zákona Č . 229/1 991 Sb.,
o úpravě vla stnických vztahů k půdě a jinému zeměděl

skému majetku .

Správa Smk nesl edova la na pod rozvahových účtech

najatý majetek ve v ýš í 6 93 1 932 Kč a vypůjčen}' majetek
ve výši 884 226 Kč.

Správ a J čk a Správa Smk účtovaly o pos kytnutýc h
provozní ch zálohác h na vrub j iných účtů, než stano
ví účtová osnova. U Správy J čk o n ě kterých provozn ích
zá lohác h nebylo účtováno vůbec,

Ve skladech Helenín, Z noj mo -C ínová Hora nebyly
vede ny j ednotlivé části souborů v hodnotovém vyjád
ření. nýbr ž byly vede ny v souhrnné hodnotě . Rovněž

u Správy Jč k neby la uve dena hodn ota předmětů růz

nýc h materi álových t říd , nýb rž jejich celková pořizova

cí cena.

8 . Syst émově nedostatky

Ciz í majetek

MV nezabezpečilo sledování cizího majetku na
podrozvahovýc h účtech , jak stanoví účtová os nova.
Jde zej ména o majetek z trestné č innosti , který má MV
svěře ný do úschovy do doby pravo moc ného rozhod
nuti soudu.

Cizí majetek zadržen ýv souvislostí s pácháním trest
né č innosti, který mělo MV v úschově, dosahl celkové
výše cca I ;07 807 000 Kč, z toho v pů sobnost í PP činila

hod nota tohoto majetku cca 60.1. 9;6 000 K č . Jednalo se
zejména o zbraně, dop rav ni prostředky, alkoho l. cigare
ty, drog)', zlato, textil, obuv, autosoučástky, letecké mo
tory a elektroniku, U Sprá vy Jčk se jedna lo o 7 1 motoro
vých vozidel, u Sp rávy Smk šlo o cca 278 000 lit rů li hu
a 2 odcizené osobní automobily. Rovně ž u Správy Jmk
nejs ou na podrozva hových účtech sledovány předměty

poch ázejí cí z trestn é činnosti a věci nal ezené.

Zavedeni ..Ekonomíckého informačníhosystému"

MV zaháj ilo v roce 1996 přípravnou etapu řešení úko
lu zavedeni ekonomického informačního systému. 00
davatelským způsobem byl vy pracová n .,Návrh analy
tického řešen i" , který byl v roce 1998 rozšířen . Za zpra
cová ní tohoto ů vodniho projekt u včetně jeho rozšíření

uhrad ilo MV dodava teli celkem 13 791 000 Kč.

V roce 1998 byla na zá k ladě obchodní veřej né soutě

že vybr ána firma , se kterou MV uzavřelo nájemní smlou
vu na "HW a rozmnoženi n systémového a aplikačního

SW". Smlouva byla uzavřena na 72 měsíců a celkové ná
jemné za sjednanou dobu bude č init 358 819 168 Kč .

N áklady spojené s pořízcnlm a nájmem systém u před

stavují svým objem em v ýznamnou položku b ě žn ý ch '1'
dajů. MV se však an i v druhém roce užívání ekonomické
ho informačního systému nepodařtlo dosáhnout pl ného
využití všec h produktů a funkci , které systém nab ízí.
Např.:

- systé m neni dosud zave den do celé ho skladového
hospod á řství,

- účtování o majetku na IV disponentském stupni bylo
za hájeno až v polovině roku 2000.

- nebylo využito možnosti sledova t na podrozvahových
účtech veškerý cizí majetek.

Nákup pohonných hmol

U náku pu pohonných hmol a maziv (dále jen ,.PHM")
byl proveden v rámci této kontro ly rozbor čerpá n i PHM
za prvn í č tvrtletí roku 2000 u vybra ných složek MY.
Z výsledků lze odvodit, že pokud by ka ždá sledovaná
složka MV sníž ila odběr PHM kartami CCS minimálně

o j ed nu třetinu a nahradila jej odbčrcm lokálními sta
u í čn í mí kartam i, případně nákupem za hotové, bylo by
možné dosáhnout úspory ve v ýší cca 500 000 Kč ročně.

Napřiklad za první č tvrtletí roku 2000 u jedenácti slo
žek vyoran ých k analýze by to činilo u ben zínu úsporu
cca I .H Kčll u lokálních stani čn ích ka ret a 2,39 Kč/I

u pořízení PHM 7--3 hotové; u nafty motorové cca 1,30 KM
u lok ální ch staničních karet a 3,15 Kč/l při pořízeni za
hotové.

Na úrovn i MV jsou uloženy a evidová ny čtvrt let n í

výkazy o čerpáni PHM u podř ízených slože k. ale anal ýza
hospoda tení s PHM za ce lý resort prováděna není.

Vj' plata odměn soudním znalcům

výdaje na znalečné , . působnosti kontrol ovaných
správ PČR dosa hovaly za jeden rok cca 10 000 000 Kč a
t}10 náklady vyka zují meziroční nárůst . Ve všech kontro
lovan ých případech byla vždy hodinová saz ba sta nove 
na na horn í hrani ci rozpětí . tj. 125 Kč /h. podl e vyhl ášky
ministerstva spravedlnosti Č , 3711967 Sb.. k provedeni
zákona o znalcíc h a tlumočnících. ve znění pozdějších

předpis ů. Objednatelé schválili zpracovateli znalecké ho
posudku vždy nejvyšší sazbu. kterou fakturoval, bez roz
lišení stupně náročnosti a složitosti zpracováni. Likvidá
toři faktur. kteří měli ověřovat a potvrz ovat správ nos t
fakturované částky, tolerovali ner eálné vykazová ni po
čtu hodin na zpracování znaleckého posudku.

Správa Smk:akceptovala vykazované počty hodin na
zpracov ání posudků např . u t ří soud nic h znalců v roce
1998 cca 18 až 24 hodin denně a " roce 1999 cca 20 až
27 hod in denně, u Správy Jmk počet hodin v n ě k terých

případech dosáhl až 20 hod in denn ě, Správa Jčk akcep
toval a vykazované počty v roce 1998 cca 10 hodin de n
ně, v roce 1999 cca I I hodin denně. i když soud ni znalci
v těchto případech vyko náv ali činnos t souběžně

s hlavním pracovním poměrem. Odměny pro jednotlivce
dosahovaly výše až 1 300 000 Kč ročn ě.
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UL Shrnutí a \)"hodnoceni

Kontrolní akcí byla prověřována správnost. hospo
dárnost a účelnost plnění a čerpání prostředků státního
rozpočtuv období od roku 1998 do první pe leviny roku
2000 "" kapitole 314 - Ministersh"o nitra.

Kontrola byla zaměřena zejména na příjm)' z prodejů

a pronájmů státního majetku a vj""daje. U ,,")o'braných orga
nizačníchsoočá.~MV bylo kontrolováno v příjmo\"é části

cca 25 % prostředku. tj. cca 43 870 000 Kč. a vev ýdajové
části cca 25 % prostředků, tj . cca 9 430 165000 Kč.

Zjiitěnénedostatky se tj-kají zejména nehospodár
ného v)"naložení prostředků státního rozpočtuna plnění

úkolů. evidence a oceňován í majetku a veden í ůěemtctvt,

J edná se např. o zaveden í "Ekonomického informač

ního systému", kdy pro etapu realizace systému v násle
dujících letech byla vyu žita pouze dílčí část (cca 25 %)
z projektovaného díla, která řešila pouze účto,,-ánío ma
jetku a vedeni jeho analyt ické evidence. Rovněž se nepo
dařílo dosáh nout optimálního \)11Žívání všech produktů a
funkcí najatého syst ému.

Neefekti vnost vynaložen! prostředků státního roz
počtu je zřejmá i ze zjištěných případů pořízení majet
ku. kterj' nebyl vyd én do použ ívání a již několik roků je
uložen v centrálních skl adech.

Možnos t sníženi nákladů na pohonné hmoty byla
doložena pruvedentm analj"Z)" spotřeb) " a způsobů poří

zení ve vybraných organizačníchsložkách MV.

Nadále p řetrvávajínedostatky v odm ě ňování soud
ních znalců. kte ré ob sahoval j iž kontrolní závěr

z kontrolní akce Č. 96/07 - Kontrola pojistného na so
ci ální zabezpečenía př íspěvku na st átní politiku za
městnanosti\" kapitole "Ministersh'o vnitra" (,"iz část
ka J ročník 1996 (IV) Věstníku NKÚ). Jde zejména
o stanovení výie hodinové sazby, kdy objednatelé ne
rozliiovali náročnostani složitost zadání, vžd)' sch vá
lili zpracovateli nejvyšší sazbu a počet hodin byl nad
sazovéu.

DaUí zjištěn é nedostatky souvisí s uplat ňcvén řm

zákona Č. 199/1994 Sb., zejména pokud jde o ů ěelové

rozdělování zakázek. Při rozhodováni o zp ůsobu zadání
veřejnézakázky za davatel porušovat povmnost sčítatpe
něžité zánzk)', které uniknou ze zadání veřejn é za
kázky spočívajie í '" plnění stejného nebo srovn ate ln ého
druhu \"rczpoětověm roce, a ' "některých případech ne
postupoval podle zákona vůbec.

V hospodaření s majetkem b)"lynedcstatkv zjištěny

zejména ve způsobu jeho oceňování a zavedení do účetní

evidence.

Kromě případu neúplného a neprůkazn ěbo veden!
účetnictví a nedostatků při provádění ínventarízac í je
zásadním porušením nes ledov ání cizího majetku na
podrczvahov čch účtech a neprováděm jeho inventariza
ce. J de zejména o majetek zad ržený v souvis losti
s pácháním trestné činnosti,jehožcetková bod nota v roce
1999 dosáhla vj' ie cc a 1 507 807 000 Kč.


