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96/20
Kontrolní závìr z kontroly financování uèòovských zaøízení

zøízených Ministerstvem hospodáøství

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní
èinnosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1996 pod
èíslem 96/20. Kontrolu øídil a kontrolní závìr vypraco-
val èlen NKÚ Ing. Jiøí Kalivoda.

Cílem kontroly bylo provìøit pou�ití prostøedkù
státního rozpoètu urèených v roce 1995 na pøípravu �ákù
v uèòovských zaøízeních, tj. støedních odborných uèi-
li�tích (dále jen �SOU�), odborných uèili�tích (dále jen
�OU�), uèili�tích (dále jen �U�), støediscích praktické-
ho vyuèování (dále jen �SPV�) a integrovaných støed-
ních �kolách (dále jen �IS��) zøízených Ministerstvem
hospodáøství.

Kontrolu provedla skupina kontrolujících z Odbo-
ru �kolství a kultury NKÚ, skupina kontrolujících z Odbo-
ru státních pøíjmù NKÚ a skupiny kontrolujících z Ob-
lastních odborù NKÚ v Ústí nad Labem, Hradci Králo-
vé, Brnì, Olomouci, Zlínì a Ostravì v období od kvìtna
do prosince 1996.

Kontrolované osoby:

A. Ministerstvo hospodáøství (dále jen �MH�);
Správa pøípravy uèòù, Uèòovská 100/1, Praha 9 (dále
jen �SPU�).

B. SOU Praha 10, U krbu 521; SOU a OU stavební Pra-
ha 4, Ro�kotova 1692/4 (dále jen �SOU a OU staveb-
ní Praha 4�); SOU a U stavební Praha 4, Zelený pruh
1294/50 (dále jen �SOU a U stavební Praha 4�); IS�
technická Praha 9, Podìbradská 12 (dále jen �IS�
technická Praha 9�); SOU chemické Ústí nad Labem,
U panského dvora 1006 (dále jen �SOU chemické Ústí
nad Labem�); IS� Dìèín IV, Ruská 147 (dále jen �IS�
Dìèín�); SOU skláøské Nový Bor, Revoluèní 500 (dále
jen �SOU skláøské Nový Bor�); SOU Malé Svatoòo-
vice, 17. listopadu 177 (dále jen �SOU Malé Svato-
òovice�); SOU Dvùr Králové, Eli�ky Krásnohorské
2069 (dále jen �SOU Dvùr Králové�); SOU Trutnov,
Volanovská 243/13 (dále jen �SOU Trutnov�); SPV
Úpice, Národní 879 (dále jen �SPV Úpice); SPV Brno,
Cejl 40 (dále jen �SPV Brno�); IS� Blansko, Bezru-
èova 33 (dále jen �IS� Blansko�); IS� Vy�kov, Br-
nìnská 17 (dále jen �IS� Vy�kov�); SOU obchodu a
gastronomie Zlín, �tefánikova 3015 (dále jen �SOU
Zlín�); IS� Otrokovice, T. Bati 1266 (dále jen �IS�
Otrokovice�); SOU Ro�nov pod Radho�tìm, �kolní
1698 (dále jen �SOU Ro�nov pod Radho�tìm�); SOU
Vsetín, Turkmenská 1612 (dále jen �SOU Vsetín�);
SOU Uherské Hradi�tì, Mojmír 747 (dále jen �SOU
Uherské Hradi�tì�); SOU obchodní Ostrava, Na Mlý-
nici 36 (dále jen �SOU obchodní Ostrava�); IS� tech-
nická Ostrava, 1. máje 11 (dále jen �IS� technická
Ostrava�); IS� øemesel, podnikání a slu�eb Havíøov,
Junácká 1 (dále jen �IS� Havíøov�); SOU po�tovní Olo-
mouc, Kateøinská 10 (dále jen �SOU po�tovní Olo-

mouc); SOU Olomouc, �tursova 14 (dále jen �SOU
Olomouc�); IS� technická Pøerov, Karla Kouøilka 8
(dále jen �IS� technická Pøerov�); IS� obchodu, slu-
�eb, podnikání a managementu Pøerov, �íøava 7 (dále
jen �IS� obchodu Pøerov�).

Poznámka:
SOU Praha 10, U krbu 521 vzniklo slouèením bý-

valého SOU spoleèného stravování, Praha 10, U krbu
521 a SOU Praha 3, Ondøíèkova 48, a to ke dni 1. 7.
1996. V hospodaøení SOU spoleèného stravování Pra-
ha 10, U krbu 521 byly pøedchozími kontrolami zji�tì-
ny záva�né nedostatky a uvedené SOU pøedalo pøípad
oddìlení vy�etøování Policie ÈR. Kontrola NKÚ se za-
mìøila na hospodaøení s rozpoètovými prostøedky v roce
1995 u bývalého SOU Praha 3, Ondøíèkova 48. Z toho-
to dùvodu je místo SOU Praha 10, U krbu 521 dále uvá-
dìno SOU Praha 3, Ondøíèkova 48 (dále jen �SOU Pra-
ha 3�).

Námitky proti kontrolním protokolùm, které po-
daly SOU obchodní Ostrava a SOU Zlín, byly vypoøá-
dány rozhodnutími vedoucích skupin kontrolujících.

Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které po-
dalo SOU Zlín, bylo vypoøádáno usnesením sená-
tu NKÚ.

S e n á t  N K Ú (ve slo�ení: Ing. Jiøí Kalivoda
- pøedseda, Mgr. Marie Ho�ková, JUDr. Franti�ek Bár-
ta, Ing. Karel Bidlo - èlenové) na svém zasedání dne
5. bøezna 1997

s c h v á l i l  usnesením è. 96/20/282
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I. Úvod

Hospodaøení s rozpoètovými prostøedky upravuje zá-
kon ÈNR è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení
s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èes-
ké republice (rozpoètová pravidla republiky), ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù. Podrobnìj�í úpravu obsahuje vy-
hlá�ka Ministerstva financí ÈR è. 205/1991 Sb., o hospo-
daøení s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu
Èeské republiky a o finanèním hospodaøení rozpoèto-
vých a pøíspìvkových organizací, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù. Finanèní a materiální zabezpeèení uèòovských
zaøízení upravuje zákon è. 29/1984 Sb., o soustavì zá-
kladních, støedních �kol a vy��ích odborných �kol, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen ��kolský zákon�).
Dle ustanovení § 12 odst. 1 tohoto zákona se pøíspìvek
nebo dotace ze státního rozpoètu na zabezpeèení výuky
�ákù v uèòovských zaøízeních poskytuje prostøednictvím
rozpoètù pøíslu�ných ústøedních orgánù. Pro rozpis fi-
nanèních pøíspìvkù a dotací pro uèòovská zaøízení v jeho
pùsobnosti vydalo MH Metodiku è. j. 200 204/95-74/75.
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V návaznosti na ustanovení § 761 odst. 1 zákona
è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravuje nakládání
s majetkem státu dosud platná vyhlá�ka Federálního mi-
nisterstva financí è. 119/1988 Sb., o hospodaøení s ná-
rodním majetkem, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

Z prostøedkù státního rozpoètu roku 1995 vyèlenilo
MH na pøípravu �ákù v 565 státních uèòovských zaøí-
zeních - pøíspìvkových organizacích v pùsobnosti MH
èástku 5 792 085 tis. Kè, z toho 359 145 tis. Kè na
poøízení investic. Kontrolovaným 26 uèòovským zaøí-
zením byl poskytnut pøíspìvek ve vý�i 437 660 tis. Kè,
z toho 41 344 tis. Kè na poøízení investic. Pøíspìvek ze
státního rozpoètu byl uèòovským zaøízením zasílán
ètvrtletnì s rozepsáním limitu výdajù.

S úèinností od 1. 11. 1996 pøe�la na základì záko-
na è. 272/1996 Sb., kterým se provádìjí nìkterá opatøe-
ní v soustavì ústøedních orgánù státní správy Èeské re-
publiky a kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 2/
/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních
orgánù státní správy Èeské socialistické republiky, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, pùsobnost ve vìcech profes-
ní pøípravy uèòù na povolání z MH na Ministerstvo �kol-
ství, mláde�e a tìlovýchovy (dále jen �M�MT�).

II. Nejdùle�itìj�í kontrolní zji�tìní

A. MINISTERSTVO  HOSPODÁØSTVÍ

1. poru�ilo ustanovení § 20 zákona è. 2/1969 Sb.,
o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù
státní správy Èeské republiky, ve znìní zákona
è. 69/1993 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Ministerstva ... plní v okruhu své pùsobnosti úko-
ly ustanovené v zákonech ...�,

ve spojení s ustanovením § 24 citovaného zákona,
kde je mj. uvedeno:

�Ministerstva peèují o nále�itou právní úpravu vìcí
patøících do pùsobnosti Èeské republiky ...�

O d ù v o d n ì n í:

MH v rozporu s ustanovením § 26 odst. 1 �kolské-
ho zákona, kde je uvedeno:
�Støední �koly organizují nástavbové studium, které je
urèeno pro uchazeèe, kteøí získali støední odborné vzdì-
lání ... Nástavbové studium se ukonèuje maturitní zkou�-
kou.�,

a s ustanovením § 25 vyhlá�ky M�MT è. 354/1991 Sb.,
o støedních �kolách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kde
je uvedeno:
�Nástavbové studium organizuje støední �kola ve stu-
dijních oborech urèených pro uchazeèe, kteøí vykonali
závìreènou zkou�ku nebo závìreènou uèòovskou zkou�-
ku v uèebních oborech s délkou pøípravy 3 roky nebo
3 roky a 4 mìsíce. Studium se ukonèuje maturitní zkou�-
kou a je nejménì dvouleté.�,

vydalo Metodiku rozpisu finanèních pøíspìvkù a dotací
pro uèòovská zaøízení v pùsobnosti MH è. j. 200 204/
/95-74/75, kterou umo�nilo uèòovským zaøízením or-
ganizovat nástavbové studium s délkou trvání 1 rok pro
získání výuèního listu;

2. poru�ilo ustanovení § 11 odst. 1 zákona è. 576/1990
Sb., kde je uvedeno:

�Rozpoètové prostøedky mohou být pou�ity pouze
v pøíslu�ném rozpoètovém roce, a to k úèelùm, na
které byly státním rozpoètem republiky urèeny.�

MH dále poru�ilo i ustanovení § 3 odst. 3 zákona
è. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových
prostor, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kde je mj.
uvedeno:

�Smlouva ... musí obsahovat ... vý�i a splatnost ná-
jemného ...�,

pøièem� v ustanovení § 3 odst. 4 tého� zákona je
mj. uvedeno:

�Pokud ... smlouva ... neobsahuje nále�itosti podle
odstavce 3, je neplatná.�

O d ù v o d n ì n í:

Na organizaci studia, které umo�nilo MH uèòov-
ským zaøízením v rozporu s ustanovením § 26 odst. 1
�kolského zákona, poskytlo neoprávnìnì v roce 1995
pøíspìvek v celkové vý�i 3 414 944 Kè. Uèòovská zaøí-
zení tento pøíspìvek vyèerpala.

MH dále poskytlo SOU Praha 3 z prostøedkù urèe-
ných na uèòovské �kolství celkem 2 970 000 Kè v roce
1995 na zaji�tìní stravování pracovníkù MH, tedy na
jiný úèel, ne� bylo státním rozpoètem urèeno.

Pro zabezpeèení stravování souèasnì MH poskytlo
uvedenému SOU bezplatnì k u�ívání na základì smlou-
vy o nájmu celkem 665,8 m2 nebytových prostor, a to
pøesto, �e pojmovým znakem nájemní smlouvy je úplat-
nost vztahu. Na základì smlouvy o výpùjèce pak MH
pøenechalo SOU bezplatnì k u�ívání dal�í majetek v hod-
notì 1 204 323 Kè. Uvedený majetek byl následnì vyu-
�íván nejen k vyuèovacím úèelùm a pro stravování pra-
covníkù MH, ale hlavnì k podnikatelské èinnosti Pra�-
ské restauraèní spol. s r. o.;

3. poru�ilo ustanovení § 10 odst. 3 �kolského zákona,
kde je uvedeno:

�Ke zøízení, zru�ení nebo omezení èinnosti støední-
ho odborného uèili�tì nebo støediska praktického
vyuèování je tøeba souhlasu ministerstva.�

(Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 cit. zákona se
ministerstvem rozumí M�MT.)

O d ù v o d n ì n í:

MH pøi zmìnì pøedmìtu èinnosti uèòovských zaøí-
zení ne�ádalo M�MT o souhlas s tìmito zmìnami. Ani
po pøechodu pùsobnosti ve vìcech profesní pøípravy
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uèòù na povolání, provedeném na základì ustanovení
èl. I odst. 4 písm. e) zákona è. 474/1992 Sb., o opatøe-
ních v soustavì ústøedních orgánù státní správy Èeské
republiky, na MH, tj. v období, kdy samo vedlo sí� SOU
a SPV, ne�ádalo M�MT o souhlas se zmìnami v síti
uèòovských zaøízení, tj. k jejich zøízení, zru�ení, pøíp.
omezení jejich èinnosti;

4. poru�ilo ustanovení § 29 odst. 3 vyhlá�ky è. 205/
/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Rozsah a podmínky hospodáøské èinnosti stanoví
obecnì závazný právní pøedpis. V pøípadì, �e roz-
sah a podmínky nejsou takto stanoveny, stanoví je
pro pøíspìvkové organizace zøízené ústøedním or-
gánem tento ústøední orgán ...�

O d ù v o d n ì n í:

MH uèòovským zaøízením ve své pùsobnosti, na nì�
se vydaný obecnì závazný právní pøedpis nevztahuje,
nestanovilo rozsah a podmínky hospodáøské èinnosti;

5. dùslednì nesplnilo ustanovení § 31 odst. 2 písm. c),
d), e) a f) zákona è. 576/1990 Sb., kde je uvedeno:

�Zøizovatel vydá o vzniku organizace zøizovací lis-
tinu, která musí obsahovat: ...

c) vymezení základního úèelu a tomu odpovídající-
ho pøedmìtu èinnosti,

d) oznaèení statutárních orgánù,

e) vymezení majetku, k nìmu� má organizace prá-
vo hospodaøení,

f) vymezení doby, na kterou je organizace zøizová-
na.�

O d ù v o d n ì n í:

Z 26 kontrolovaných uèòovských zaøízení neobsa-
hovaly zøizovací listiny v 9 pøípadech nìkteré z uvede-
ných údajù stanovených zákonem;

6. nesplnilo dùslednì ustanovení § 3 odst. 2 písm. d)
vyhlá�ky è. 205/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Jako správce kapitoly ústøední orgán pøedev�ím ...

d) usmìròuje a kontroluje hospodaøení s rozpoèto-
vými prostøedky v rámci kapitoly ...�

O d ù v o d n ì n í:

MH zøídilo rozpoètovou organizaci �Správa pøípra-
vy uèòù�, která mj. zpracovávala podklady pro rozpo-
èet uèòovských zaøízení a sledovala jeho èerpání. Uve-
denou organizaci v�ak MH nevybavilo kontrolní pravo-
mocí, tak�e kontrola vyu�ívání pøidìlených rozpoèto-
vých prostøedkù nebyla samostatnì provádìna ani SPU,
ani samotným MH.

Vlastní Metodiku pro pøidìlování rozpoètových pro-
støedkù na pøípravu �ákù pou�ívalo MH pouze podpùr-

nì. Prostøedky pøidìlovalo uèòovským zaøízením podle
jejich po�adavkù, ani� by jejich skuteènou potøebu do-
stateènì ovìøovalo. Tím umo�nilo uèòovským zaøíze-
ním èerpání pøidìlených prostøedkù v rozporu s usta-
novením § 11 odst. 1 zákona è. 576/1990 Sb. Napø.:
SPV Brno poskytlo MH v roce 1995 neinvestièní pro-
støedky ve vý�i 3 779 917 Kè. Pøi dodr�ení 100 % nor-
mativu ve vztahu k vykázanému poètu �ákù mìlo SPV
obdr�et pouze èástku 3 206 882 Kè. MH dostateènì ne-
ovìøilo skuteèné potøeby SPV a poskytlo mu nad rámec
normativu 573 035 Kè. SPV pak v dùsledku dostatku
rozpoètových prostøedkù pøi poøízení investièního ma-
jetku nepou�ilo prostøedky z fondu reprodukce inves-
tièního majetku, ale èerpalo neoprávnìnì èást pøidìle-
ných neinvestièních prostøedkù ve vý�i 226 987 Kè na
nákup strojních investic. Dále na úhradu úplatného pøe-
vodu práva hospodaøení k nemovitosti poskytlo MH SPV
Brno systémovou investièní dotaci ve vý�i 6 000 000
Kè. Tím, �e nedostateènì kontrolovalo èerpání prostøed-
kù, umo�nilo SPV pou�ít èástku 156 000 Kè na jiné in-
vestièní akce.

B. UÈÒOVSKÁ  ZAØÍZENÍ

1. SOU Praha 3, IS� technická Praha 9, SOU Dvùr
Králové, SOU Malé Svatoòovice, SOU Trutnov,
SPV Úpice, IS� Blansko, SOU Ro�nov pod Radho�-
tìm, SOU Vsetín, SOU Uherské Hradi�tì, SOU ob-
chodní Ostrava, IS� technická Ostrava, IS� Haví-
øov, IS� technická Pøerov a IS� obchodu Pøerov

poru�ily ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona
è. 576/1990 Sb., kde je uvedeno:

�Pøíjmy státního rozpoètu republiky zahrnují ...:

f) výnosy ze státního majetku ...�

O d ù v o d n ì n í:

Uvedená uèòovská zaøízení neodvedla do státního
rozpoètu výnosy z prodeje státního majetku a z proná-
jmu nebytových prostor, které nebyly zahrnuty do roz-
poètu výnosù uèòovského zaøízení a nebyl o nì sní�en
pøíspìvek ze státního rozpoètu. Sní�ila tak jejich výno-
sy o èástku v celkové vý�i 1 997 690 Kè, a tím i pøíjmy
státního rozpoètu; napø. SOU Praha 3 o èástku ve vý�i
725 000 Kè, SOU Ro�nov pod Radho�tìm o èástku ve
vý�i 368 370 Kè, SOU Malé Svatoòovice o èástku ve
vý�i 236 383 Kè, IS� technická Praha 9 o èástku ve
vý�i 157 000 Kè, IS� obchodu Pøerov o èástku ve vý�i
142 282 Kè, IS� technická Ostrava o èástku ve vý�i
135 009 Kè.

2. SOU Praha 3, SOU a U stavební Praha 4, SPV
Brno, IS� Vy�kov, SOU Zlín, IS� Havíøov, SOU
Vsetín a SPV Úpice

poru�ily ustanovení § 11 odst. 1 zákona è. 576/1990
Sb., kde je mj. uvedeno:

�Rozpoètové prostøedky mohou být pou�ity pouze ...
k úèelùm, na které byly státním rozpoètem republi-
ky urèeny.�,
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a ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky è. 205/1991 Sb.,
kde je uvedeno:

�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøed-
ky je povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby dosaho-
vala maximálních pøíjmù a plnila úkoly hrazené ze
státního rozpoètu republiky nejhospodárnìj�ím zpù-
sobem a aby efektivnì vyu�ívala rozpoètových pro-
støedkù. Rozpoètové prostøedky mù�e pou�ívat jen
k úèelùm, pro které byly urèeny, a to na krytí ne-
zbytných potøeb, na opatøení zakládající se na práv-
ních pøedpisech a k zaji�tìní neru�eného chodu or-
ganizace; prostøedky mù�e èerpat jen do vý�e sta-
novené ve státním rozpoètu republiky nebo rozpo-
ètu zøizovatele, a to v mezích závazných ukazatelù a
v souladu s vìcným plnìním.�

O d ù v o d n ì n í:

Uvedená uèòovská zaøízení pou�ila v roce 1995 pøi-
dìlené rozpoètové neinvestièní prostøedky v rozporu se
stanoveným úèelem, jako napø.: SPV Brno na nákup
strojních investic ve vý�i 226 987 Kè, SOU Praha 3 na
poøízení hmotného investièního majetku ve vý�i 42 009
Kè, SOU a U stavební Praha 4 na technické zhodnocení
budovy ve vý�i 22 485 Kè. SPV Brno pou�ilo z pro-
støedkù urèených na úplatný pøevod práva hospodaøení
èástku ve vý�i 156 000 Kè na opravu rozvodu ústøední-
ho topení a vody.

IS� Vy�kov nevrátila nevyèerpané investièní pro-
støedky ve vý�i 100 000 Kè do státního rozpoètu, ale
pou�ila je na financování hlavní èinnosti. Kromì toho
v roce 1995 v rozporu s ustanovením § 11 odst. 4 vy-
hlá�ky è. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potøeb, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kde je uvedeno:
�Celková vý�e darù je omezena 15 % jednotného pøí-
dìlu za bì�ný rok a skuteèných dal�ích pøídìlù za mi-
nulý rok ...�,
vyplatila na darech pro 6 zamìstnancù èástku 48 734
Kè nad stanovený limit. IS� dále ve svém objektu pro-
vozovala prodej potravin formou kantýny, ani� by mìla
tuto èinnost uvedenu ve zøizovací listinì. Ztrátu z této
èinnosti ve vý�i 59 966 Kè hradila z rozpoètových pro-
støedkù urèených na výuku �ákù.

SOU Zlín pou�ilo èástku 3 807 362 Kè ze systé-
mové investièní dotace urèené pro investièní akci �Pøí-
stavba SOU�  na jiný úèel a v jiném období, ne� bylo
stanoveno.

IS� Havíøov v roce 1995 pou�ila rozpoètové pro-
støedky ve vý�i 173 194 Kè urèené na zabezpeèení výu-
ky �ákù na krytí ztráty kantýny, její� provozování je
hospodáøskou èinností, a na nákup hmotného majetku
slou�ícího k provozování hospodáøské èinnosti. Dále
pou�ila provozní prostøedky ve vý�i 690 182 Kè na re-
konstrukci budovy IS�.

SOU Vsetín èerpalo z investièní dotace poskytnuté
na akci �Rekonstrukce kotelny� èástku 1 154 099 Kè
k jiným úèelùm, ne� bylo státním rozpoètem urèeno.

SPV Úpice po ukonèení výbìrového øízení na reali-
zaci investièní akce �Rekonstrukce domova mláde�e�,
na ní� obdr�elo ze státního rozpoètu roku 1995 dotaci
ve vý�i 4 500 000 Kè a z prostøedkù roku 1996 èástku
650 000 Kè, provedlo zmìnu investièního zámìru, a to
na výstavbu nového ubytovacího objektu domova mlá-
de�e s nárùstem rozpoètových nákladù o 6 900 000 Kè
spojených se zmìnou v�ech parametrù stavby. Finanèní
prostøedky urèené na rekonstrukci ve vý�i 4 987 944 Kè
pou�ilo tedy k jinému úèelu, ne� byly urèeny.

3. SOU a U stavební Praha 4, SOU a OU stavební
Praha 4, IS� technická Praha 9, IS� Dìèín, SPV
Brno, SOU obchodní Ostrava a SOU Olomouc

poru�ily ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky è. 205/
/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøed-
ky je povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby dosaho-
vala maximálních pøíjmù a plnila úkoly hrazené ze
státního rozpoètu republiky nejhospodárnìj�ím zpù-
sobem a aby efektivnì vyu�ívala rozpoètových pro-
støedkù. Rozpoètové prostøedky mù�e pou�ívat jen
k úèelùm, pro které byly urèeny, a to na krytí ne-
zbytných potøeb, na opatøení zakládající se na práv-
ních pøedpisech ...; prostøedky mù�e èerpat ... v sou-
ladu s vìcným plnìním.�

O d ù v o d n ì n í:

SOU a U stavební Praha 4 a IS� Dìèín pou�ily v roce
1995 rozpoètové prostøedky v celkové vý�i 156 964 Kè
na zabezpeèení výuky �ákù pøipravujících se pro fyzic-
ké a právnické osoby, které v�ak neuhradily poplatky
za jejich výuku v termínech stanovených smlouvami.

IS� Dìèín nestanovila ve smlouvách o úhradì ostat-
ních provozních nákladù uzavøených s fyzickými a práv-
nickými osobami, pro nì� se �áci pøipravují na výkon po-
volání v uèebních a studijních oborech, sankce pro pøípad
neplnìní a následnì pak vymáhala pohledávky pouze
ve vý�i dlu�né èástky. Kromì toho v rozporu s plateb-
ním rozkazem vydaným Okresním soudem v Dìèínì
uzavøela s právním nástupcem dlu�níka �Dohodu o vy-
poøádání závazku� pouze ve vý�i 80 % dlu�né èástky.

SPV Brno zaøadilo 2 své zamìstnance do platových
tøíd a stupòù v rozporu s ustanoveními § 4 odst. 1, 2, 3,
§ 5 odst. 1 a 3 a § 6 naøízení vlády ÈR è. 251/1992 Sb.,
o platových pomìrech zamìstnancù, rozpoètových a nì-
kterých dal�ích organizací, ve znìní pozdìj�ích pøedpi-
sù, a na základì toho na mìsíèních tarifech neoprávnìnì
èerpalo rozpoètové prostøedky v celkové vý�i 24 460 Kè.
Kromì toho na základì �Dohody o narovnání� uhradilo
z rozpoètových prostøedkù fyzickým osobám nájemné
za období, kdy ji� na základì kupní smlouvy mìlo k ob-
jektu právo hospodaøení, a to ve vý�i 132 962 Kè.

SOU obchodní Ostrava uzavøelo se 2 obchodními
spoleènostmi smlouvy o zøízení SPV a o zabezpeèení
praxe svých �ákù, v nich� se zavázalo uhradit roèní
dohodnuté èástky na 5, resp. 10 let pøedem. Pou�itím
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prostøedkù státního rozpoètu pøed uskuteènìným plnì-
ním ve vý�i 5 850 000 Kè postupovalo SOU nehospo-
dárnì. K nehospodárnosti pøi nakládání s rozpoètový-
mi prostøedky dále do�lo tím, �e SOU na základì smlou-
vy o provozování bufetu v budovì SOU pøenechalo k u�í-
vání prostory obchodní firmì bezúplatnì, a to pøesto,
�e v roce 1995 vynalo�ilo na slu�by a rekonstrukci tìchto
prostor èástku ve vý�i 99 795 Kè.

SOU Olomouc v roce 1995 nefakturovalo podni-
katelským subjektùm smluvnì dohodnutou èástku k ú-
hradì pro 378 �ákù, èím� do�lo ke sní�ení jeho pøíjmù
o èástku 75 600 Kè.

SOU a U stavební Praha 4 u 16 nájemních smluv,
SOU a OU stavební Praha 4 u 2 nájemních smluv a IS�
technická Praha 9 u 7 nájemních smluv nesjednaly ceny
slu�eb vùbec. Uèòovská zaøízení tím nezabezpeèila sta-
novenou povinnost dosahování maximálních pøíjmù.

4. SOU a U stavební Praha 4, IS� Dìèín, SOU Trut-
nov, SOU Olomouc, SOU po�tovní Olomouc, IS�
obchodu Pøerov, IS� Blansko, IS� Vy�kov, SOU
Zlín, IS� Otrokovice a SOU Uherské Hradi�tì

poru�ily ustanovení § 73 odst. 1 zákona è. 109/1964
Sb., hospodáøský zákoník, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù (s pøihlédnutím k ustanovení § 761 odst. 1
zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), kde je
uvedeno:

�Organizace, která vykonává právo hospodaøení
s pohledávkou státu, je povinna peèovat o to, aby
v�echny povinnosti dlu�níka byly vèas a øádnì spl-
nìny, popøípadì, aby pohledávka státu byla vèas
uplatnìna u pøíslu�ných orgánù a aby rozhodnutí
tìchto orgánù byla vèas vykonána.�

Souèasnì poru�ily i ustanovení § 15 odst. 1 a 2 vy-
hlá�ky è. 119/1988 Sb., kde je uvedeno:

�Pøi výkonu práva hospodaøení s pohledávkami stá-
tu je organizace povinna plnit povinnosti stanove-
né v § 73 hospodáøského zákoníku.�

�Je-li dlu�ník v prodlení s placením dluhu, je orga-
nizace povinna vyúètovat a vymáhat stanovené úro-
ky z prodlení nebo stanovený poplatek z prodlení,
pokud není stanoveno právním pøedpisem jinak.�

O d ù v o d n ì n í:

Uvedená uèòovská zaøízení po uplynutí lhùty splat-
nosti neuplatnila u pøíslu�ných orgánù vymáhání po-
hledávek, pøíp. dlu�níkùm neúètovala a nevymáhala na
nich úroky z prodlení. Napø. u SOU Uherské Hradi�tì
se jednalo o èástku ve vý�i 1 874 127 Kè, u IS� Blansko
ve vý�i 497 292 Kè, u SOU Zlín ve vý�i 450 535 Kè,
u SOU Trutnov ve vý�i 378 859 Kè, u IS� Vy�kov ve
vý�i 251 236 Kè, u IS� Otrokovice ve vý�i 210 421 Kè,
u SOU Olomouc ve vý�i 115 335 Kè apod. Deset z cel-
kového poètu 26 kontrolovaných uèòovských zaøízení
tak v dùsledku nevymáhání pohledávek sní�ilo pøíjmo-
vou èást rozpoètu o celkovou vý�i 4 060 384 Kè.

IS� obchodu Pøerov v roce 1995 nevymáhala po-
platek z prodlení od 52 fyzických a právnických osob,
s nimi� uzavøela smlouvu o zaji�tìní teoretické výuky a
odborného výcviku �ákù, a rovnì� tak pøi nezaplacení
nevymáhala poplatek z prodlení od 14 nájemcù, kterým
smlouvami o nájmu pronajala nebytové prostory.

Uèòovská zaøízení, která nevymáhala neuhrazené
pohledávky a financovala ostatní provozní náklady pou-
ze z rozpoètových prostøedkù, souèasnì poru�ila i usta-
novení § 12 odst. 2 �kolského zákona, kde je uvedeno:
�Úhrada ostatních provozních nákladù se provádí z ná-
kladù fyzických nebo právnických osob, pro nì� se �áci
pøipravují na povolání.�,
a nevymáháním úrokù z prodlení a úhrad za nájemné a
slu�by vùèi nájemníkùm bytù i ustanovení § 30 odst. 2
vyhl. MF è. 205/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:
�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøedky je
povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby dosahovala ma-
ximálních pøíjmù ...�

5. IS� Dìèín, SOU Malé Svatoòovice, SOU Dvùr Krá-
lové nad Labem, SOU Trutnov a SPV Úpice

poru�ily ustanovení § 6 písm. a), d) a § 7 odst. 3
vyhlá�ky è. 119/1988 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Organizace jsou povinny hospodaøit s národním
majetkem s péèí øádného hospodáøe. Jsou povinny
zejména:

a) národní majetek zjistit, sepsat, ocenit, pokud není
stanoveno jinak, a vést v pøedepsané evidenci
podle zvlá�tních pøedpisù, ...

d) chránit národní majetek pøed rozkrádáním, po-
�kozením, znièením, ztrátou nebo zneu�íváním, ...�

�O pøebyteènosti nebo neupotøebitelnosti národní-
ho majetku i o zpùsobu nalo�ení s ním rozhoduje
písemnì vedoucí organizace ... K rozhodnutí o pøe-
byteènosti nebo neupotøebitelnosti národního ma-
jetku musí být dodateènì pøipojen doklad o tom, jak
bylo s majetkem nalo�eno.�

IS� Dìèín souèasnì poru�ila i ustanovení § 6 odst. 3
zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, kde je mj. u-
vedeno:

�Úèetní jednotky jsou povinny inventarizovat ma-
jetek a závazky ...�

O d ù v o d n ì n í:

IS� Dìèín nevedla v evidenci pohledávek èástku
26 400 Kè (neuhrazené nájemné za rok 1995). Tato po-
hledávka nebyla ani souèástí inventarizace pohledávek
k 31. 12. 1995.

SOU Malé Svatoòovice nepøedlo�ilo k vyøazenému
majetku za rok 1995 doklad o tom, jak bylo s tímto ma-
jetkem nalo�eno, a provedlo likvidaci majetku v celko-
vé poøizovací hodnotì 94 618 Kè v rozporu s pøedpisy.

SOU Dvùr Králové provádìlo vyøazení a likvidaci
majetku bez písemného rozhodnutí vedoucího organi-
zace o jeho pøebyteènosti nebo neupotøebitelnosti, ani
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nedolo�ilo, jak bylo s vyøazeným majetkem nalo�eno.
V roce 1995 provedlo v rozporu s pøedpisy vyøazení a fy-
zickou likvidaci majetku v poøizovací cenì ve vý�i nej-
ménì 117 000 Kè.

SOU Trutnov v roce 1995 provádìlo likvidaci státní-
ho majetku bez rozhodnutí vedoucího organizace o jeho
pøebyteènosti nebo neupotøebitelnosti, ani nepøedlo�ilo
doklad o tom, jak bylo s majetkem nalo�eno. Za rok
1995 provedlo v rozporu s pøedpisy likvidaci majetku
v celkové poøizovací hodnotì 62 490 Kè. Dále neopráv-
nìnì sní�ilo hodnotu majetku poøízeného z rozpoèto-
vých prostøedkù v celkové vý�i 43 490 Kè.

SPV Úpice provedlo v roce 1995 v rozporu s pøed-
pisy vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v poøizovací
cenì ve vý�i nejménì 470 000 Kè.

6. SOU a OU stavební Praha 4 poru�ilo ustanovení
§ 32 odst. 4 �kolského zákona, kde je mj. uvedeno:

�Do odborného uèili�tì se pøijímají �áci, kteøí úspì�-
nì ukonèili devátý roèník zvlá�tní �koly.�,

a souèasnì poru�ilo ustanovení § 9 odst. 2 vyhlá�-
ky M�MT è. 399/1991 Sb., o speciálních �kolách
a speciálních mateøských �kolách, kde je mj. uve-
deno:

�Do samostatné tøídy odborného uèili�tì se pøijí-
mají �áci, kteøí ukonèili povinnou �kolní docház-
ku v osmém, popøípadì sedmém roèníku zvlá�tní
�koly ...�

O d ù v o d n ì n í:

Uèòovské zaøízení ve �kolním roce 1994/95 pøijalo
do odborného uèili�tì celkem 107 �ákù z ni��ích ne�
devátých roèníkù zvlá�tních �kol. Pro tyto �áky nezøí-
dilo samostatné tøídy a zaøadilo je do spoleèných tøíd
s �áky, kteøí úspì�nì ukonèili devátý roèník zvlá�tních
�kol.

7. IS� Otrokovice poru�ila ustanovení § 45 odst. 1
a 2 zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu
majetku státu na jiné osoby, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, kde je mj. uvedeno:

�Podniky nemohou uzavírat smlouvy o pøevodu
vlastnictví majetku ..., k nìmu� mají právo hospo-
daøení ...�

�Výjimky z ustanovení první vìty odstavce 1 mù�e
v odùvodnìných pøípadech povolit vláda.�,

pøièem� v bodu Ib) usnesení vlády ÈR è. 139 ze
dne 3. kvìtna 1991, o postupu pøi provádìní usta-
novení § 45 odst. 1 a 2 zákona è. 92/1991 Sb., ve
znìní usnesení vlády ÈR è. 197 ze dne 18. bøezna
1992, kterým se mìní usnesení vlády ÈR è. 139 ze
dne 3. 5. 1991, je mj. uvedeno:

�... jiné státní organizace mohou mimo obvyklé hos-
podaøení uzavírat smlouvy o pøevodu vlastnictví ma-

jetku, k nìmu� mají právo hospodaøení, v tìch pøí-
padech, kdy se jedná o prodej ...

Základní prostøedky se zùstatkovou hodnotou do
15 000,- Kès ...�

O d ù v o d n ì n í:

IS� Otrokovice v roce 1995 prodala bez udìlení
výjimky vlády hmotný investièní majetek se zùstatko-
vou cenou pøesahující 15 000 Kè (napø. sváøeèku se
zùstatkovou cenou 43 921 Kè, magnetofon se zùstat-
kovou cenou 41 349 Kè apod.), a to v celkové vý�i
132 483 Kè.

8. IS� Dìèín, SOU Ro�nov pod Radho�tìm a SOU
obchodní Ostrava

poru�ily ustanovení § 28 odst. 1 zákona è. 278/1992
Sb., o státní statistice, kde je mj. uvedeno:

�Zpravodajské jednotky jsou povinny poskytovat
v�echny po�adované údaje pro statistická zji��ová-
ní obsa�ená v programu zji��ování. Tyto údaje
jsou povinny poskytovat úplnì, správnì, pravdivì
a vèas ...�,

a SOU chemické Ústí nad Labem, SOU Vsetín,
SOU Uherské Hradi�tì, SOU obchodní Ostrava,
IS� technická Ostrava, SOU po�tovní Olomouc,
SOU Olomouc, IS� obchodu Pøerov, SOU Dvùr
Králové, SOU Trutnov a SPV Brno

poru�ily ustanovení § 2 odst. 6 zákona è. 89/1995
Sb., o státní statistické slu�bì, kde je uvedeno:

�Zpravodajská povinnost je povinnost zpravodajské
jednotky poskytovat úplnì, správnì, pravdivì a vèas
po�adované údaje pro v�echna statistická zji��ová-
ní uvedená v programu statistických zji��ování.�

O d ù v o d n ì n í:

Uvedená uèòovská zaøízení ve statistických výka-
zech o poètu �ákù k 1. 9. 1994, pøíp. k 1. 9. 1995, vyká-
zala poèty �ákù neodpovídající skuteènosti. Na základì
nesprávnì uvedených údajù obdr�elo 6 uèòovských za-
øízení neoprávnìnì ze státního rozpoètu vy��í pøíspì-
vek, a to konkrétnì: SPV Brno o èástku 67 132 Kè,
IS� technická Ostrava o èástku 40 997 Kè, SOU ob-
chodní Ostrava o èástku 30 892 Kè, SOU po�tovní
Olomouc o èástku 23 055 Kè, IS� obchodu Pøerov
o èástku 15 574 Kè a SOU Olomouc o èástku 7 855 Kè.
Uèòovská zaøízení tyto prostøedky vyèerpala.

9. IS� Havíøov poru�ila ustanovení § 29 odst. 2 vy-
hlá�ky è. 205/1991 Sb., kde je uvedeno:

�Hospodáøská èinnost je v úèetnictví sledována od-
dìlenì od bì�ného hospodaøení pøíspìvkové orga-
nizace.�

O d ù v o d n ì n í:

Podle zøizovací listiny ze dne 13. 6. 1994 mìla IS�
provozovat jako hospodáøskou èinnost i ubytovací a stra-
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vovací slu�by. Pøesto�e ve støediscích �kantýna� a �jí-
delna� IS� poskytovala stravovací slu�by nejen pro vlast-
ní �áky a zamìstnance, ale i pro cizí strávníky, nesle-
dovala tuto èinnost v úèetnictví oddìlenì od hlavní èin-
nosti. Støediska vykázala v roce 1995 ztrátu v celkové
vý�i 133 160 Kè.

10. SOU Zlín poru�ilo ustanovení § 2 zákona è. 116/
/1990 Sb., kde je uvedeno:

�S prostory uvedenými v § 1 (dále jen �nebytové
prostory�) nakládají jejich vlastníci, popøípadì ti,
kteøí vykonávají právo hospodaøení (dále jen �pro-
najimatel�).�

O d ù v o d n ì n í:

Uèòovské zaøízení uzavøelo jako pronajímatel dne
1. 9. 1992 nájemní smlouvu na pronájem nebytových
prostor, pøesto�e dle výpisu z katastru nemovitostí ne-
bylo vlastníkem pronajímaného objektu ani k nìmu ne-
mìlo právo hospodaøení. Na základì uzavøené smlouvy
docházelo k plnìní i v roce 1995.

11. SOU a OU stavební Praha 4, IS� technická Pra-
ha 9 a IS� obchodu Pøerov

poru�ily ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona è. 116/
/1990 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Pronajimatel mù�e nebytový prostor pøenechat
k u�ívání jinému ... smlouvou o nájmu ...�

�Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsa-
hovat pøedmìt a úèel nájmu, vý�i a splatnost ná-
jemného a zpùsob jeho platby, a nejde-li o nájem
na dobu neurèitou, dobu, na kterou se nájem uza-
vírá ...�,

pøièem� v ustanovení § 3 odst. 4 tého� zákona je
mj. uvedeno:

�Pokud ... smlouva ... neobsahuje nále�itosti pod-
le odstavce 3, je neplatná.�

O d ù v o d n ì n í:

SOU a OU stavební Praha 4 ve smlouvì o nájmu
nebytových prostor uzavøené s obchodní spoleèností
neuvedlo úèel nájmu.

IS� technická Praha 9 ve smlouvì na pronájem ne-
bytových prostor neuvedla úèel nájmu.

IS� obchodu Pøerov pronajala ve 3 pøípadech pro-
story uèebny a tìlocvièny bez uzavøení písemné smlou-
vy o nájmu.

12. SOU chemické Ústí nad Labem a IS� Dìèín

poru�ily ustanovení èl. 2 odst. 4 a èl. 7 odst. 1 Zá-
sad MF ÈR è. 40, pro poskytování a èerpání pro-
støedkù státního rozpoètu pro poøizování inves-
tièního majetku, vydaných pod è. j. 113/1 679/
/1994, kde je mj. uvedeno:

 �Pøi poøizování investièního majetku s úèastí in-
vestièních výdajù státního rozpoètu mohou fyzic-
ké a právnické osoby poskytovat zálohy zhotovite-
lùm díla ... a to do vý�e 10 % z objemu investiè-
ních výdajù stanovených pro ka�dý rok výstavby.�

�Daò z pøidané hodnoty (DPH) ... nebude plátci
DPH zásadnì z dotací ze státního rozpoètu hrazena.�

O d ù v o d n ì n í:

SOU chemické Ústí nad Labem z pøíspìvku státní-
ho rozpoètu na investice ve vý�i 500 000 Kè poskytlo
dodavateli zálohu ve vý�i 300 000 Kè, tj. 60 % investiè-
ních nákladù, a pøi vyúètování prací uhradilo z tohoto
pøíspìvku i DPH.

IS� Dìèín poskytla dodavateli na výstavbu plynové
kotelny z celkové fakturované èástky 1 000 100 Kè zá-
lohu ve vý�i 1 000 000 Kè, tj. témìø 100 % investièních
nákladù.

13. SOU a OU stavební Praha 4, IS� technická Pra-
ha 9, SOU a U stavební Praha 4, IS� Blansko a
SOU po�tovní Olomouc

poru�ily ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona è. 199/
/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, kde je
mj. uvedeno:

�K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhla-
�uje zadavatel obchodní veøejnou soutì� o nejvý-
hodnìj�í nabídku ...�

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� ... podle odstavce 1 je pøípustné pouze
pøi splnìní podmínek stanovených v § 49 nebo
v § 50 tohoto zákona.�

O d ù v o d n ì n í:

Uèòovská zaøízení uzavøela smlouvy, ani� vyhlási-
la veøejnou obchodní soutì� nebo splnila podmínky uve-
dené v § 49 nebo § 50 zákona è. 199/1994 Sb.:

- SOU a OU stavební Praha 4 na opravu sprchových
koutù, kde smluvní cena èinila 245 714 Kè,

- IS� technická Praha 9 na koupi interaktivního odì-
váøského systému NERO, kde smluvní cena dodané-
ho zbo�í byla stanovena dohodou na 124 400 Kè bez
DPH,

- IS� Blansko 240 073 Kè na nákup konvektomatu
v hodnotì ,

- SOU a U stavební Praha 4 na stavbu øadových gará�í,
kde smluvní cena èinila 1 043 926 Kè vèetnì DPH,

 - SOU po�tovní Olomouc na rekonstrukci objektu v cel-
kové vý�i 1 995 000 Kè.

14. SOU Vsetín, SOU chemické Ústí nad Labem a
SOU a U skláøské Nový Bor poru�ily ustanovení
§ 49 odst. 2 písm. b) zákona è. 199/1994 Sb., kde
je uvedeno:

�Zadavatel zasílá výzvu k podání nabídek v pøípa-
dech ...
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b) podle odstavce 1 písm. d) nejménì pìti zájem-
    cùm o veøejnou zakázku, ...�,

pøièem� v ustanovení § 49 odst. 1 písm. d) je mj.
uvedeno:

�Uzavøení smlouvy na podkladì písemné výzvy za-
slané zadavatelem zájemcùm o veøejnou zakázku
se pøipou�tí v pøípadì ...

d) veøejné zakázky, kdy vý�e penì�itého závazku bez
danì z pøidané hodnoty je ni��í ne� 5 000 000
Kè, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu ..., a
1 000 000 Kè v ostatních pøípadech.�

O d ù v o d n ì n í:

SOU Vsetín uzavøelo smlouvu o dílo na provedení
plynofikace kotelny dílen SOU v nabídkové cenì ve vý�i
730 000 Kè bez DPH na podkladì písemné výzvy zasla-
né pouze jednomu zájemci.

SOU chemické Ústí nad Labem zaslalo výzvu k po-
dání nabídky pøi investièní akci na zhotovení betonové
plochy a høi�tì, kde smluvní cena èinila 118 678 Kè
bez DPH, a pøi dodávce výpoèetní techniky v hodnotì
646 897 Kè v�dy pouze jednomu zájemci.

SOU a U skláøské Nový Bor zaslalo výzvu k podá-
ní nabídky pøi pøístavbì �Hranárny� se smluvní cenou
666 598 Kè bez DPH pouze 4 zájemcùm.

15. IS� technická Ostrava

poru�ila ustanovení § 40 odst. 2 a § 49 odst. 2
písm. b) zákona è. 199/1994 Sb., kde je uvedeno:

�Uzavøená smlouva musí obsahovat ustanovení,
kterým je nabídková cena uchazeèe stanovena jako
cena maximální, kterou je mo�né pøekroèit jen za
podmínek stanovených ve smlouvì.�

�Zadavatel zasílá výzvu k podání nabídek v pøípa-
dech ...

b) podle odst. 1 písm. d) nejménì pìti zájemcùm
o veøejnou zakázku, ...�

O d ù v o d n ì n í:

Uèòovské zaøízení ve smlouvì o dílo uzavøené s ob-
chodní spoleèností neuvedlo cenu dodávky a v 6 pøípa-
dech zakázek v celkové hodnotì 3 133 666 Kè nezasla-
lo výzvu k podání nabídek zákonem stanovenému mi-
nimálnímu poètu zájemcù.

16. SOU Praha 3, SOU a OU stavební Praha 4, SOU
a U stavební Praha 4, SOU a U skláøské Nový
Bor, IS� Vy�kov, SOU obchodní Ostrava a IS�
Havíøov

poru�ily ustanovení § 4 odst. 2 zákona è. 563/1991
Sb., kde je mj. uvedeno:

�Úèetní jednotky jsou povinny dodr�ovat pøi vede-
ní úèetnictví úètové osnovy a postupy úètování,

uspoøádání polo�ek úèetní závìrky a obsahové vy-
mezení tìchto polo�ek, rozsah údajù ke zveøejnìní
z úèetní závìrky, postupy pro provedení konsoli-
dace úèetní závìrky ...�

O d ù v o d n ì n í:

Uvedená uèòovská zaøízení nedodr�ela postupy
úètování uvedené v úètové osnovì a postupech úètování
pro rozpoètové a pøíspìvkové organizace a obce, vyda-
ných jako pøílohy Opatøení FMF è. j. V/20 530/1992 ze
dne 30. 7. 1992, ve znìní pozdìj�ích opatøení. SOU Pra-
ha 3 neúètovalo pøedpis pøíspìvku na provoz. Nákup
investic v celkové vý�i 42 009 Kè zaúètovalo do nákla-
dù. Pøi sestavování výkazu zisku a ztráty za rok 1995
nedodr�elo Opatøení MF ÈR è. j. 283/58 841/1995 ze
dne 27. 10. 1995 tím, �e do výkazu nepøevedlo údaje
z úèetnictví.

SOU a U stavební v Praze 4 nesprávnì zaúètovalo
jako DHIM software v hodnotì 5 400 Kè a náhradní
díly v celkové cenì 8 117 Kè.

SOU a OU stavební Praha 4 nezaúètovalo správnì
jako HIM technické zhodnocení budovy v celkové cenì
22 485 Kè.

SOU a U skláøské Nový Bor zaúètovalo v roce 1994
do provozních nákladù prostøedky vynalo�ené na pro-
jektovou dokumentaci investièní akce �Pøístavba Hra-
nárny� ve vý�i 51 500 Kè. V roce 1995 zaúètovalo na
úèet �Opravy a údr�ba� i èástku ve vý�i 10 006 Kè za
práce na uvedené investièní akci.

IS� Vy�kov zaúètovala chybnì zálohu stavebnímu
podniku ve vý�i 100 000 Kè. Pøi vyúètování stavebních
prací uhradila celou èástku ve vý�i 330 375 Kè bez pro-
vedení odeètu zálohy. Vrácenou èástku pou�ila na fi-
nancování hlavní èinnosti v roce 1995.

SOU obchodní Ostrava zaúètovalo nesprávnì do
provozních nákladù faktury za práce na rekonstrukcích
a modernizacích budov v celkové èástce 3 090 404 Kè.

IS� Havíøov nesprávnì zaúètovala do provozních
nákladù èástku 195 000 Kè za práce na vybudování ná-
stavby budovy IS�.

Uvedená uèòovská zaøízení souèasnì poru�ila usta-
novení § 7 odst. 1 zákona è. 563/1991 Sb., kde je uve-
deno:
�Úèetní jednotky jsou povinny vést úèetnictví úplnì,
prùkazným zpùsobem a správnì tak, aby vìrnì zobra-
zovalo skuteènosti, které jsou jeho pøedmìtem.�

17. SOU Zlín, SOU Ro�nov pod Radho�tìm a SOU
obchodní Ostrava

poru�ily ustanovení § 7 odst. 1 zákona è. 563/1991
Sb., kde je uvedeno:

�Úèetní jednotky jsou povinny vést úèetnictví úpl-
nì, prùkazným zpùsobem a správnì tak, aby vìrnì
zobrazovalo skuteènosti, které jsou jeho pøedmì-
tem.�
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O d ù v o d n ì n í:

SOU Zlín zaúètovalo do období 12/1995 na úèet
�Odpis nedobytné pohledávky� èástku 41 461 Kè, pøes-
to�e nedobytnost pohledávek vìcnì neprokázalo.

SOU Ro�nov pod Radho�tìm v roce 1995 zaúètova-
lo nákup dílù k poèítaèi v celkové vý�i 19 698 Kè na
úèet �Opravy a udr�ování� místo na úèet �Poøízení
hmotných investic�.

SOU obchodní Ostrava èasovì nerozli�ovalo nákla-
dy na pojistné na úètì �Jiné ostatní náklady�, ale úèto-
valo zde výdaje roku 1995 v celkové èástce 111 284 Kè,
pøesto�e skuteèné náklady na pojistné èinily v daném
období 123 416 Kè. Obdobným zpùsobem úètovalo SOU
na úètech �Tr�by z prodeje slu�eb� o výnosech pøija-
tých od osob, pro nì� se �áci pøipravovali na povolání,
nebo� pøijaté pøíspìvky za období od záøí 1995 do èerv-
na 1996 zaúètovalo jako pøíjmy roku 1995, pøesto�e je-
jich pomìrnou èást za rok 1996 mìlo zaúètovat na úèet
�Výnosy pøí�tích období�.

18. SOU Praha 3 poru�ilo ustanovení § 13 odst. 1
písm. a) zákona è. 563/1991 Sb., kde je mj. uve-
deno:

�Úèetní jednotky úètující v soustavì podvojného
úèetnictví úètují:

a) v deníku (denících), v nìm� úèetní zápisy uspo-
øádají z hlediska èasového (chronologicky) a jím�
prokazují zaúètování v�ech úèetních pøípadù
v úèetním období ...�

O d ù v o d n ì n í:

SOU Praha 3 v roce 1995 nevedlo úèetní knihu
- deník, jím� by prokázalo zaúètování v�ech úèetních
pøípadù v úèetním období.

19. SOU a OU stavební Praha 4, SOU a U stavební
Praha 4 a IS� technická Praha 9

poru�ily ustanovení § 29 odst. 1 zákona è. 563/
/1991 Sb., kde je uvedeno:

�Úèetní jednotky inventarizací ovìøují ke dni øád-
né a mimoøádné úèetní závìrky, zda stav majetku
a závazkù v úèetnictví odpovídá skuteènosti.�

IS� technická Praha 9 souèasnì poru�ila i usta-
novení § 30 odst. 1 tého� zákona, kde je mj. uve-
deno:

�Skuteèné stavy majetku se zji��ují inventurou ...
dokladovou u závazkù a u ostatních slo�ek majet-
ku, u nich� nelze provést fyzickou inventuru; tyto sta-
vy se zaznamenávají v inventurních soupisech ...�

O d ù v o d n ì n í:

SOU a OU stavební Praha 4 nezjistilo skuteèný stav
majetku ve skladu a pøi inventarizaci k 31. 10. 1995
nezjistilo inventarizaèní schodek 4 ks zatahovacích dveøí
v celkové hodnotì 8 036 Kè.

SOU a U stavební Praha 4 pøi inventarizaci majet-
ku v roce 1995 nezjistilo skuteèný stav majetku - in-
ventarizaèní pøebytek 5 kusù telefonních pøístrojù v cel-
kové hodnotì 4 819 Kè. O tuto èástku nesprávnì sní�ilo
stav majetku.

IS� technická Praha 9 nedodr�ela postup pro øádné
provedení dokladové inventury majetku u úètu �Poøíze-
ní hmotných investic�. V inventarizaèním zápisu uved-
la, �e v dobì inventur nebyl na tomto úètu uveden �ád-
ný majetek, pøesto�e v rozvaze k 31. 12. 1995 na nìm
byl vykázán zùstatek ve vý�i 234 540 Kè.

III. Ostatní zji�tìní

1. SPV Brno a IS� Vy�kov v rozporu s ustanovením § 1
vyhlá�ky è. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a soci-
álních potøeb, nesestavily rozpoèet fondu kulturních
a sociálních potøeb, pro jeho tvorbu a èerpání nezøí-
dily samostatný úèet. IS� Vy�kov kromì toho v roz-
poru s ustanovením § 6 citovaného pøedpisu posky-
tovala zamìstnancùm bezúroèné pùjèky bez uzavøe-
ní písemných smluv o jejich poskytnutí.

2. IS� Vy�kov pøi zaji��ování stravování pro �áky �ko-
ly a pro své zamìstnance poru�ila ustanovení § 3
odst. 1 naøízení vlády è. 137/1989 Sb., o závodním
stravování (s pøihlédnutím k pøechodným ustanove-
ním zákona è. 74/1994 Sb., kterým se mìní a dopl-
òuje zákon è. 65/1965 Sb., zákoník práce), tím, �e
poskytovala stravování i zamìstnancùm cizích orga-
nizací. Tuto èinnost navíc nemìla uvedenu ani ve
zøizovací listinì. V roce 1995 pro cizí organizace
vydala celkem 3 856 obìdù.

3. SOU Praha 3 uzavøelo s Pra�skou restauraèní spol.
s r.o. �Smlouvu o spolupráci� s blí�e nespecifikova-
ným pøedmìtem smlouvy a s rozporným obsahem.
Smlouva zahrnuje i oblasti, pro které právní pøedpi-
sy stanoví speciální úpravu. Uèòovské zaøízení tím
umo�nilo soukromé obchodní spoleènosti u�ívat ma-
jetek státu v celkové hodnotì 3 363 267 Kè, urèený
zejména k zabezpeèení výuky �ákù nebo pro posky-
tování závodního stravování pracovníkùm MH, pøe-
dev�ím k její vlastní podnikatelské èinnosti. K této
èinnosti jí navíc poskytlo bez uzavøení nájemní
smlouvy i nebytové prostory.

4. Ze 143 kontrolovaných smluv uzavøených v roce 1995
SOU Olomouc k zaji�tìní teoretické výuky byly v 75
pøípadech zji�tìny formální nedostatky, jako napø.
neuvedení lhùty plnìní, chybìjící datum uzavøení
smlouvy, pøíp. podpis statutárního zástupce SOU
apod. Tyto nedostatky by v koneèném dùsledku moh-
ly vést v pøípadì neplnìní podmínek ze strany fyzic-
kých a právnických osob, s nimi� byly uzavøeny,
k nevymahatelnosti pohledávek.
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Vyhodnocení:

Z kontrolovaného objemu 437 660 tis. Kè byly
nesprávnì pou�ity prostøedky ve vý�i 48 173 tis. Kè,
tj. celkem 11 %.

Provedená kontrola zjistila nehospodárné naklá-
dání s prostøedky státního rozpoètu v oblasti uèòov-
ského �kolství, a to jak MH, tak uèòovskými zaøíze-
ními. Napø. poskytnutý státní majetek a rozpoètové
prostøedky v jednom pøípadì v koneèném dùsledku
slou�ily k podnikatelské èinnosti soukromé spoleè-
nosti.

MH sice zpracovalo Metodiku pro pøidìlování
pøíspìvkù ze státního rozpoètu na pøípravu �ákù,
nikoliv v�ak ji� pro pou�ívání tìchto prostøedkù. Ve
skuteènosti pøidìlovalo prostøedky podle po�adavkù
uèòovských zaøízení a nikoliv podle poètu �ákù a sta-
novených normativù ve smyslu Metodiky, a to bez
dùkladného ovìøení skuteèných potøeb. MH ve vy-
dané Metodice stanovilo vý�i pøíspìvku na zabezpe-
èení typu nástavbového studia, který dosud platná
právní úprava nepøipou�tí. Tím uèòovským zaøíze-
ním umo�nilo poru�ení ustanovení �kolského zákona
a provádìcího pøedpisu. Pøidìlením prostøedkù na
organizaci nástavbového studia MH neoprávnìnì
èerpalo ze státního rozpoètu èástku 3 414 944 Kè.
MH �ádným vnitøním pøedpisem ani jiným zpùso-
bem nestanovilo podmínky pro hospodáøskou èinnost
uèòovských zaøízení.

Pøíjmem státního rozpoètu jsou podle zákona
è. 576/1990 Sb. i výnosy ze státního majetku. MH
nestanovilo pro uèòovská zaøízení pravidla pro na-
kládání s tìmito prostøedky, napø. nestanovilo po-
vinnost oddìleného vykazování výnosù z pronájmu
státního majetku, pøíp. z jeho prodeje a provedení
jejich odvodu, a to ani v pøípadì, �e tyto výnosy ne-
byly zahrnuty do rozpoètu organizací. Pøi poskyto-
vání pøíspìvku ze státního rozpoètu nebyly uvedené
výnosy vzaty v úvahu. V dùsledku poskytnutí vy��ího
pøíspìvku do�lo k neoprávnìnému èerpání prostøed-
kù. Neprovedením odvodu do�lo ke zkrácení pøíjmù
státního rozpoètu. Z celkového poètu 26 kontrolova-
ných uèòovských zaøízení neprovedlo odvod 15 uè-
òovských zaøízení v celkové vý�i 1 997 690 Kè. Vzhle-
dem k této skuteènosti nebyly výnosy ze státního
majetku vykazovány ve správné vý�i ani v resortu MH.

MH zøídilo rozpoètovou organizaci Správa pøí-
pravy uèòù se sídlem v Praze s 11 regionálními pra-
covi�ti na území ÈR, kterou v�ak nevybavilo rozho-
dovací ani kontrolní pravomocí. Z tohoto dùvodu SPU
mohla provádìt kontrolu èerpání pøidìlených rozpo-
ètových prostøedkù uèòovským zaøízením v ojedinì-
lých pøípadech, a to pouze na základì zadání kon-
krétního úkolu od MH. Samotné MH kontroly v této
oblasti neprovádìlo vùbec.

Uèòovská zaøízení dostateènì nepeèovala o vy-
máhání pohledávek v pøípadì neplnìní závazkù ze
smluv uzavøených s fyzickými nebo právnickými oso-
bami, pro nì� se �áci pøipravovali na povolání a kte-
ré se mìly podílet na úhradì nákladù jejich teoretic-
ké pøípravy. Následnì pak hradila z rozpoètových
prostøedkù i náklady, které mìly být financovány z ji-
ných zdrojù. Skuteènost, �e uèòovská zaøízení své
pohledávky dostateènì dùraznì nevymáhají, byla MH
pøi stanovování pøíspìvku opomíjena.

Pøi kontrole byly zji�tìny dal�í skuteènosti sou-
visející s financováním uèòovského �kolství, které
mají dopad na trh práce a následnì na výdajovou
stránku státního rozpoètu republiky. Vzrùstá poèet
státních �ákù na úkor �ákù sponzorovaných právnic-
kou nebo fyzickou osobou, pro kterou se pøipravují.
Napø. ve �kolním roce 1994/95 studovalo v prùmìru
u dvou uèòovských zaøízení 77,65 % tzv. státních
�ákù a ve �kolním roce 1995/96 to bylo ji� 85,5 %
státních �ákù. Pøesto�e vzrùstá podíl státu na finan-
cování uèòovského �kolství, není regulována struk-
tura uèòovských oborù v návaznosti na potøeby trhu
práce, ale vytváøí se spontánnì dle zájmu. Dokladem
je skuteènost, �e døíve specificky zamìøená uèòov-
ská zaøízení (stavební, elektrotechnická apod.) se
transformovala na uèòovská zaøízení bez speciální-
ho zamìøení, kde pøeva�ují �áci v souèasnì �ádaných
oborech, a to prodavaè, kuchaø-èí�ník, obchodník, ob-
chodní provoz, èí�ník-servírka. Uèòovská zaøízení
otvírají tyto lukrativní obory s cílem získat co nejví-
ce �ákù, nebo� jsou finanènì pøímo závislá na jejich
poètu. Tento stav v praxi vyvolává ze strany potøeb
trhu práce nutnost provádìní rekvalifikací zamìøe-
ných na chybìjící kvalifikované dìlnické profese
(soustru�ník, strojní zámeèník, zedník). Rekvalifika-
ce následnì provádìjí uèòovská zaøízení ve spoluprá-
ci s úøady práce, tedy opìt z prostøedkù státního roz-
poètu.


