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96/14
Kontrolní závìr z kontroly privatizace podniku ÈSAD Praha

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1996 pod
èíslem 96/14. Kontrolu provedl spolu s odborem prù-
myslu, dopravy a energetiky NKÚ a oblastními odbory
NKÚ v Mladé Boleslavi a Táboøe a kontrolní závìr vy-
pracoval èlen NKÚ Ing. Petr Skála.

Cílem kontroly bylo ovìøit postup privatizace pod-
niku ÈSAD Praha.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo dopravy (dále jen �MD�), které bylo ke dni
1. 11. 1996 zru�eno a jeho pùsobnost ze zákona pøe�la
na Ministerstvo dopravy a spojù (dále jen �MDS�),
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho pri-
vatizaci (dále jen �MSNMP�), které bylo ke dni 1. 7.
1996 zru�eno a jeho pùsobnost ze zákona pøe�la na Mi-
nisterstvo financí,
Fond národního majetku Èeské republiky (dále jen �FNM�),
ÈSAD Praha-Vr�ovice, a. s.,
ÈSAD  Slu�by výpoèetní techniky Praha, s. r. o.,
ÈSAD Technické a zásobovací slu�by Praha, a. s.,
JUDr. Jan Hofmann, Praha-Klíèov,
ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha, státní podnik,
ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik.

Námitky proti kontrolním protokolùm podaly
MDS a ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha, stát-
ní podnik. Byly vypoøádány vedoucím skupiny kont-
rolujících.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém XXVI. zasedání
konaném dne 17. 11. 1997

s c h v á l i l o  usnesením è. 3/XXVI/97
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I. PRÙBÌH  PRIVATIZACE

Podnik ÈSAD KNV Praha byl ke dni 1. 1. 1991
rozdìlen na 22 státních podnikù. Zakladatelem tìchto
státních podnikù bylo Ministerstvo pro hospodáøskou
politiku a rozvoj ÈR (dále jen �MHPR�), od 1. 1. 1993
pøe�la funkce zakladatele na MD (od 1. 11. 1996 na
MDS).

Kontrolní akce byla zamìøena na proces privatiza-
ce následujících subjektù:

ÈSAD Technické a zásobovací slu�by Praha, státní
podnik;
ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha, státní podnik;
ÈSAD Praha-Vr�ovice, státní podnik, provozovna Vr-
�ovice;
ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik.

1. ÈSAD Technické a zásobovací slu�by Praha, stát-
ní podnik (dále jen �ÈSAD TZS�)

Na ÈSAD TZS byly pøedlo�eny dva privatizaèní
projekty:

Privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21277 (dále jen
�PP1�), zpracovaný vedením podniku, navrhoval pøe-
vod podniku do právní formy akciové spoleènosti s po-
u�itím investièních kupónù. Privatizaèní projekt evi-
denèní èíslo 21276, pøedlo�ený hlavním mìstem Pra-
hou, navrhoval bezúplatný pøevod pouze èásti majet-
ku ÈSAD TZS, a to stavebních pozemkù p. è. 579/1 a
p. è. 579/3 v k. ú. Praha-Satalice.

Privatizaèní projekty byly MHPR pøedlo�eny dne
21. 8. 1992 na MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993
zakladatel doporuèil ke schválení PP1. Rozhodnutím
o privatizaci ze dne 14. 10. 1993 MSNMP schválilo PP1
k realizaci.

Aktualizace PP1 byla provedena ke dni 30. 6. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne  21. 10. 1993 ovìøilo MD do-
kumenty aktualizující PP1 a potvrdilo jejich správnost.

Na podkladì výzvy FNM ze dne 9. 11. 1993 minis-
tr dopravy rozhodnutím ze dne 12. 11. 1993 pøevedl
majetek ÈSAD TZS v hodnotì zji�tìné ke dni 30. 6.
1993 ve vý�i 80 528 tis. Kè na FNM za úèelem zalo�e-
ní akciové spoleènosti.

2. ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha, státní
podnik (dále jen �ÈSAD SVT�)

Na privatizaci ÈSAD SVT pøedlo�il zakladatel pri-
vatizaèní projekt evidenèní èíslo 21491 (dále jen �PP2�),
jím� navrhoval prodej majetku pøedem urèenému vlast-
níku - ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha, s. r. o.

PP2 byl MHPR pøedlo�en dne 10. 9. 1992 na
MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993 zakladatel
doporuèil PP2 ke schválení.

Po pøedchozím doporuèení MSNMP vláda usne-
sením ze dne 9. 3. 1994 è. 133 rozhodla o privatizaci
ÈSAD SVT pøímým prodejem privatizovaného majet-
ku pøedem urèenému vlastníku - ÈSAD Slu�by výpo-
èetní techniky Praha, s. r. o., za úèetní hodnotu zji�tì-
nou ke dni prodeje.

Aktualizace PP2 byla provedena ke dni 31. 12. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne 26. 4. 1994 ovìøilo MD doku-
menty aktualizující PP2 a potvrdilo jejich správnost.

Na podkladì výzvy FNM ze dne 28. 6. 1994 ministr
dopravy rozhodnutím ze dne 30. 6. 1994 vyjmul ke dni
1. 7. 1994 z ÈSAD SVT privatizovaný majetek podle
schváleného PP2 v hodnotì 25 566 tis. Kè a pøevedl jej
na FNM k realizaci pøímého prodeje.
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3. ÈSAD Praha-Vr�ovice, státní podnik, provozovna
Vr�ovice (dále jen �provozovna Vr�ovice�)

Na provozovnu Vr�ovice pøedlo�ilo vedení podniku
privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21216 (dále jen
�PP3�), jím� navrhovalo pøevod samostatnì privatizo-
vané jednotky do právní formy akciové spoleènosti
s pou�itím investièních kupónù.

PP3 byl MHPR pøedlo�en dne 20. 8. 1992 na
MSNMP. Rozhodnutím o privatizaci ze dne 3. 2. 1993
MSNMP schválilo PP3 k realizaci.

Aktualizace PP3 byla provedena ke dni 30. 6. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne 19. 7. 1993 ovìøilo MD doku-
menty aktualizující PP3 a potvrdilo jejich správnost.

Na podkladì výzvy FNM  ze dne 18. 8. 1993 mi-
nistr dopravy rozhodnutím ze dne 18. 8. 1993 vyjmul
ze státního podniku ÈSAD Praha-Vr�ovice privatizo-
vaný majetek podle schváleného PP3 v hodnotì zji�tìné
ke dni 30. 6. 1993 ve vý�i 80 420 tis. Kè a pøevedl jej
na FNM za úèelem zalo�ení akciové spoleènosti.

4. ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik (dále jen
�ÈSAD Klíèov�)

Na ÈSAD Klíèov pøedlo�il zakladatel privatizaèní
projekt evidenèní èíslo 21279 (dále jen �PP4�), jím�
navrhoval pøevod podniku do právní formy akciové spo-
leènosti s pou�itím investièních kupónù a pøímý prodej
58 % akcií zahraniènímu zájemci.

PP4 byl MHPR pøedlo�en dne 27. 8. 1992 na
MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993 v�ak nový
zakladatel (MD) zmìnil návrh na pøímý prodej ma-
jetku pøedem urèenému vlastníku - JUDr. Janu Hof-
mannovi.

Po pøedchozím doporuèení MSNMP vláda usnese-
ním ze dne 15. 9. 1993 è. 510 rozhodla o privatizaci
ÈSAD Klíèov pøímým prodejem majetku pøedem urèe-
nému vlastníku -JUDr. Janu Hofmannovi, a to za úèetní
hodnotu zji�tìnou ke dni prodeje.

Aktualizace PP4 byla provedena ke dni 30. 9. 1993.

Na podkladì výzvy FNM ze dne 6. 1. 1994 ministr
dopravy rozhodnutím ze dne 6. 1. 1994 pøevedl ke dni
11. 1. 1994 majetek ÈSAD Klíèov v hodnotì zji�tìné
ke dni 30. 9. 1993 ve vý�i 193 112 tis. Kè na FNM
k realizaci pøímého prodeje.

Dne 7. 1. 1994 byla uzavøena mezi FNM a JUDr.
Janem Hofmannem �kupní smlouva o prodeji podniku�
s tím, �e nabude úèinnosti dne 11. 1. 1994 za podmín-
ky, �e bude nejpozdìji do 10. 1. 1994 uhrazena �pøed-
bì�ná kupní cena�. Pøedmìtem prodeje byl majetek
v úèetní hodnotì 193 112 tis. Kè s tím, �e tato pøedbì�-
ná cena bude upravena podle úèetní závìrky ke dni

10. 1. 1994. JUDr. Jan Hofmann uhradil dne 10. 1. 1994
na úèet FNM èástku 193 112 tis. Kè.

Podle úèetní závìrky ke dni 10. 1. 1994 byla upra-
vena kupní cena na èástku 76 866 tis. Kè. Rozdíl mezi
uhrazenou èástkou ve vý�i 116 246 tis. Kè byl JUDr.
Janu Hofmannovi vrácen dne 10. 3. 1994 (viz dále).

II. SKUTEÈNOSTI  ZJI�TÌNÉ  PØI  KONTROLE

I kdy� prùbìh privatizace majetku kontrolovaných
subjektù nevykázal podstatná formální poru�ení priva-
tizaèních postupù, bylo zji�tìno, �e u PP2 a PP4 zmìnil
zakladatel pùvodní návrhy metody privatizace majetku
na prodej pøedem urèenému vlastníku za hodnotu vy-
cházející z Formuláøe 2(B) bod 14 závazné osnovy pro
vypracování privatizaèního projektu (dále jen �závazná
osnova�).

Navr�ená forma prodeje v�ak neumo�nila zahrnout
do hodnoty majetku vymezeného Formuláøem 2(B) zá-
vazné osnovy ve�kerý privatizovaný majetek vìrohod-
nì a úplnì, a tím i urèit ve smlouvì mezi FNM a naby-
vatelem odpovídající kupní cenu.

a) PP2 - privatizace ÈSAD SVT

Prvotní návrh PP2, zpracovaný vedením ÈSAD
SVT, navrhoval vyèlenit majetek ÈSAD SVT v rozsahu
souhrnu práv k provozování automatizovaného místen-
kového systému (dále jen �AMS�) a privatizovat for-
mou veøejné soutì�e.

Privatizaèní komise MHPR doporuèila pøepracovat
PP2 na privatizaci metodou prodeje pøedem urèenému
vlastníku - ÈSAD Slu�by výpoèetní techniky Praha,
s. r. o., za hodnotu uvedenou ve Formuláøi 2(B) bod 14.
Souhrn práv k provozování AMS, jako�to jiné majetko-
vé hodnoty slou�ící k provozování podniku, tak nebyl
ocenìn. Dùvody, které vedly privatizaèní komisi k to-
muto doporuèení, nebyly dolo�eny.

Z celkového majetku podniku byl vyèlenìn maje-
tek, který mìl být vrácen právnickým osobám podle
zvlá�tních pøedpisù ve smyslu § 3 zákona è. 92/1991
Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné oso-
by, a  AMS, se kterým je spojeno autorské právo za-
mìstnancù ÈSAD SVT (viz § 11 odst. 6 zákona è. 92/
/1991 Sb., v tehdy platném znìní).

AMS vèetnì souhrnu práv k jeho provozování byl
pøeveden �Smlouvou o pøevodu du�evního majetku�,
uzavøenou podle § 269 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník. Tento pøevod probìhl mezi ÈSAD
SVT a nabyvatelem, pøièem� do ukonèení kontroly ne-
byly doøe�eny smluvní vztahy mezi autory AMS, ÈSAD
SVT a nabyvatelem.

V dobì uzavøení smlouvy tedy ÈSAD SVT nemìly
práva, která byla jejím pøedmìtem.
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b) PP4 - privatizace ÈSAD Klíèov

Prvotní PP4 navrhoval pøevod podniku do právní
formy akciové spoleènosti s pou�itím investièních kupó-
nù a pøímý prodej 58 % akcií zahraniènímu zájemci. Po
nedodr�ení privatizaèních podmínek zahranièním zá-
jemcem privatizaèní komise MD doporuèila metodu
pøímého prodeje majetku pøedem urèenému vlastníku
- JUDr. Janu Hofmannovi.

Pou�itá metoda umo�nila v prùbìhu privatizace ne-
vìrohodné urèení hodnoty majetku privatizované jednotky
ve smyslu Formuláøe 2(B) bodu 14 závazné osnovy.

Kontrolou u ÈSAD Klíèov bylo zji�tìno, �e:

- vedení úèetnictví ÈSAD Klíèov bylo od vzniku státní-
ho podniku nevìrohodné,

- nebylo dolo�eno pøezkou�ení úèetní závìrky rokù 1990,
1991 a 1992 (viz § 9 odst. 5 zákona è. 111/1990 Sb.,
o státním podniku),

- úèetní písemnosti ÈSAD Klíèov byly znièeny v dù-
sledku zatopení skladu, ve kterém byly ulo�eny. Jako
pojistná událost bylo znièení dolo�eno a bylo zlikvi-
dováno poji��ovacím ústavem. Skuteènost, �e úèetní
písemnosti byly ulo�eny v tomto skladu, dokladuje
kontrolovaná osoba sdìlením odpovìdného pracovní-
ka skladu øediteli ÈSAD Klíèov.

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona è. 111/
/1990 Sb. povìøil zakladatel osobu k pøezkou�ení úèet-
ních závìrek ÈSAD Klíèov za roky 1991 a 1992. Zprá-
vy o výsledku pøezkou�ení zakladatel nepøedlo�il.

Z vý�e uvedených dùvodù nelze rekonstruovat
úèetnictví za roky 1990 a� 1993, a tím i urèit pøíèiny
enormního kolísání hodnoty majetku ÈSAD Klíèov v prù-
bìhu privatizace tak, jak byla uvádìna ve Formuláøi
2(B) v bodu 14 závazné osnovy (od 310 566 tis. Kès
do 76 866 tis. Kès). Uvedená hodnota majetku byla
významná pro rozhodnutí vlády a urèující pro stano-
vení kupní ceny.

III. SHRNUTÍ

Kontrola neshledala zjevných formálních pochy-
bení pøíslu�ných státních orgánù èinných pøi priva-
tizaci státních podnikù bývalého podniku ÈSAD KNV
Praha (co� je spí�e dùsledek nedokonalých a neúpl-
ných �privatizaèních pravidel�, které napø. dùsled-
nì neupravují postup státních organizací pøi priva-
tizaci majetku, ke kterému se vá�e autorské právo,
nevymezují státním organizacím povinnost pøedar-
chivní péèe k písemnostem z jednání privatizaèních
komisí apod.). Z hlediska vìcného lze zpochybnit
privatizaèní návrhy MD, které v pøípadì privatiza-
ce ÈSAD Klíèov a ÈSAD SVT nemohly zajistit vìro-
hodné ocenìní privatizovaného majetku.

V pøípadì privatizace ÈSAD SVT se jedná o ne-
mo�nost ocenìní du�evního vlastnictví úèetními me-
todami a v pøípadì privatizace ÈSAD Klíèov byla
urèena cena privatizovaného majetku na základì
nevìrohodnì vedeného úèetnictví.


