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98/07
Hospodaøení se státním majetkem a s prostøedky státního rozpoètu kapitoly

Ministerstvo prùmyslu a obchodu.

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/07. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypraco-
val èlen NKÚ JUDr. Jan Holeèek.

Cílem kontroly bylo provìøit hospodaøení s prostøed-
ky státního rozpoètu a s majetkem státu. Kontrolováno
bylo zejména období roku 1998.

Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z od-
boru hospodáøské politiky a zahranièních vìcí a z oblast-
ního odboru v Ústí n. Labem.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo prùmyslu a obchodu (dále jen �MPO�) a
jím øízené pøíspìvkové organizace Správa slu�eb minis-
terstva prùmyslu a obchodu (dále jen �SpS�), Èeská agen-
tura na podporu obchodu (dále jen �ÈAPO�), Èeský nor-
malizaèní institut (dále jen �ÈNI�) a rozpoètová organi-
zace Èeská obchodní inspekce (dále jen �ÈOI�).

Námitky proti kontrolním protokolùm podaly SpS a
ÈOI. Námitky byly vypoøádány vedoucími skupin kont-
rolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti roz-
hodnutí o námitkách kontrolované osoby nepodaly.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém XI. zasedání, konaném
dne 24. kvìtna 1999,

s c h v á l i l o  usnesením è. 3/XI/99
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I . Úvod do kontrolované problematiky

Státní rozpoèet kapitoly 322 - Ministerstvo prùmys-
lu a obchodu (dále jen �kapitola�), stanovený zákonem
è. 348/1997 Sb., o státním rozpoètu Èeské republiky na
rok 1998, obsahoval pøíjmy a výdaje ústøedního orgánu a
jím øízených pìti rozpoètových organizací - Puncovní
úøad, Státní energetická inspekce, ÈOI, Úøad pro tech-
nickou normalizaci, metrologii a státní zku�ebnictví a
Design centrum ÈR a devíti pøíspìvkových organizací -
ÈAPO, Èeská agentura pro zahranièní investice, Èeská
energetická agentura, SpS, Státní zku�ební ústav lehké-
ho prùmyslu, Agentura pro rozvoj podnikání, ÈNI, Èes-
ký metrologický institut a  Èeský institut pro akreditaci.
Státní zku�ební ústav lehkého prùmyslu a Èeský institut
pro akreditaci ukonèily v roce 1998 svoji èinnost rozhod-
nutím zøizovatele MPO.

Zákon è. 348/1997 Sb., o státním rozpoètu Èeské re-
publiky na rok 1998, stanovil celkové pøíjmy kapitoly ve
vý�i 81 226 tis. Kè a celkové výdaje ve vý�i 6 939 243 tis.
Kè. Upravený rozpoèet celkových pøíjmù ve vý�i 103 726
tis. Kè splnilo MPO na 129,90 % a upravený rozpoèet
celkových výdajù ve vý�i 7 323 975 tis. Kè èerpalo na
99,72 %.

Ve�keré zmìny závazných ukazatelù státního rozpo-
ètu kapitoly provedlo MPO na základì rozpoètových opa-
tøení schválených Ministerstvem financí (dále jen �MF�).

Kontrola hospodaøení s rozpoètovými prostøedky a
s majetkem státu se zamìøila na vybrané okruhy èinností,
zejména na sestavení rozpoètu podle rozpoètové sklad-
by, zadávání veøejných zakázek, poøizování investièního
majetku, dotování výzkumu a vývoje, nákup externích
právních, konzultaèních a poradenských slu�eb, vedení
úèetní evidence majetku a nakládání s tímto majetkem.

II. Zji�tìní vztahující se k poru�ení právních pøedpisù

A. MPO poru�ilo:

1. zákon ÈNR è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøe-
ní s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí
v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky), ve
znìní zákona è. 10/1993 Sb., v ustanoveních:

- § 10 odst. 4, kde je mj. uvedeno:

�Ústøední orgány ... jsou povinny pøedkládat údaje
úèetní závìrky a dal�í údaje potøebné pro prùbì�né
hodnocení plnìní státního rozpoètu republiky podle
opatøení Ministerstva financí ..., vyhlá�eného ozná-
mením o jeho vydání ve Sbírce zákonù Èeské repub-
liky.�,

kdy� v èásti A bod III pøílohy è.1 k opatøení MF è. 111/
/61 721/1997, kterým se stanoví zpùsob pøedkládání
údajù pro prùbì�né hodnocení plnìní rozpoètù a zpù-
sob sestavení finanèních výkazù, oznámeného ve Sbír-
ce zákonù èástka 95 roèník 1997, je mj. stanoveno:

�Ústøední orgán zodpovídá za pøedlo�ení údajù tak,
aby v termínu pøedlo�ení byly pøedlo�eny správné
údaje, tj. po provedení v�ech kontrol.�

O d ù v o d n ì n í:

MPO bylo podle úkolu z usnesení vlády ÈR ze dne
25. 9. 1997 è. 584, k návrhu státního rozpoètu na rok 1998,
povinno stanovit ze schválených závazných ukazatelù
státního rozpoètu kapitoly do 15 dnù po jejich obdr�ení
z MF objemy poskytovaných prostøedkù a dal�í ukazate-
le pro organizace v jeho pùsobnosti a do 27. 2. 1998 pøed-
lo�it na MF pøehled o rozdìlení pøíjmù a bì�ných a ka-
pitálových výdajù státního rozpoètu kapitoly na pøíslu�-
né paragrafy a polo�ky rozpoètové skladby (dále jen �Pøe-
hled�).

MPO v Pøehledu a ve ètvrtletních finanèních výka-
zech o plnìní pøíjmù a výdajù ústøedních orgánù a rozpo-
ètových organizací jimi zøizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
pøedlo�ilo na MF nesprávné údaje o objemu rozpoèto-
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vých prostøedkù, který stanovilo ze závazného ukazatele
bì�ných výdajù státního rozpoètu kapitoly pro èinnost
pøíspìvkových organizací v jeho pùsobnosti, jak je dále
uvedeno:

Pøíspìvek na èinnost pøíspìvkových organizací (dále jen
�pøíspìvek�) byl ve státním rozpoètu kapitoly na rok 1998
schválen v objemu celkem 155 494 tis. Kè jako souèást
závazného ukazatele bì�ných výdajù. Tuto èástku uved-
lo MPO v Pøehledu a ve ètvrtletních finanèních výka-
zech pod pøíslu�nými paragrafy a polo�kou rozpoètové
skladby jako stanovenou pro pøíspìvkové organizace
v jeho pùsobnosti. Ve skuteènosti jim v�ak ze závazného
ukazatele bì�ných výdajù stanovilo rozpisem ze dne
12. 1. 1998 pøíspìvek pouze ve vý�i celkem 132 349 tis.
Kè a nerozepsaných 23 145 tis. Kè si ponechalo jako re-
zervu v rozpoètu bì�ných výdajù. Ve finanèních výka-
zech rovnì� uvedlo nesprávné údaje o provedených roz-
poètových opatøeních v ukazateli pøíspìvku z hlediska
dat i vý�e provedených zmìn.

Podle údajù, které uvedlo ve finanèním výkazu sesta-
veném k 31. 12. 1998, èinil upravený rozpoèet pøíspìvku
celkem 174 276 tis. Kè. Ve skuteènosti v�ak byl o 1 380
tis. Kè ni��í;

- § 5 odst. 2, kde je mj. uvedeno:

�Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy
potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmí-
nek stanovených zásadami dotaèní politiky.�,

kdy� v èlánku 2 odst. 4 Zásad pro poskytování a èer-
pání prostøedkù státního rozpoètu pro poøizování in-
vestièního majetku, vydaných MF pod è. j. 13/1 679/
/1994 s úèinností od 1. 3. 1994, je mj. stanoveno:

�Pøi poøizování investièního majetku s úèastí inves-
tièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a
fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla ...
Za tyto zálohy bude v tomté� roce provedeno vìcné
plnìní, tj. zúètování za provedené práce a dodávky
(na podkladì zji��ovacích protokolù ap.), vystaven
doklad o úhradì jako podklad pro dílèí plnìní ...�

O d ù v o d n ì n í:

MPO dne 14. 9. 1998 uzavøelo smlouvu o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace pro úpravu rozvodù elek-
trické energie budovy MPO s termínem pøedání díla nej-
pozdìji do pìti mìsícù po podpisu smlouvy. Ve smlouvì
ujednalo, �e poskytne zhotoviteli zálohu ve vý�i 352 600
Kè bez toho, aby zhotovitel v roce 1998 provedl vìcné
plnìní ve vý�i této zálohy. Zálohu poskytlo zhotoviteli
na základì jím vystavené zálohové faktury ze dne 7. 10.
1998. V roce 1998 zhotovitel za poskytnutou zálohu ne-
provedl �ádné vìcné plnìní;

2. zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zaká-
zek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., v ustanoveních:

- § 3 odst. 1, kde je uvedeno:

�K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhla�uje
zadavatel obchodní veøejnou soutì� o nejvhodnìj�í

nabídku, není-li v tomto zákonì stanoveno jinak. Pøi
obchodní veøejné soutì�i postupuje zadavatel podle
obchodního zákoníku, pokud  tento zákon nestano-
ví jinak.� ;

- § 3 odst. 2, kde je uvedeno:

�Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veøejnou
soutì�, jestli�e vý�e budoucího penì�itého závazku ze
smlouvy bez danì z pøidané hodnoty, jde-li o nemovi-
tost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù nebo za-
øízení tvoøících samostatný funkèní celek, pøesáhne
20 000 000 Kè a v ostatních pøípadech 5 000 000 Kè.�,

kdy� v ustanovení § 67 odst. 1 tého� zákona je uvedeno:

�Pøi pou�ití tohoto zákona je rozhodující celková
vý�e penì�itého závazku bez danì z pøidané hodno-
ty, který vznikne zadavateli ze zadání veøejné zakáz-
ky, spoèívající v plnìní stejného nebo srovnatelného
druhu. Spoèívá-li zadání veøejné zakázky v uzavøení
nìkolika samostatných smluv, je rozhodující souèet
v�ech penì�itých závazkù, které zadavateli vzniknou ze
zadání veøejné zakázky v jednom rozpoètovém roce.�

O d ù v o d n ì n í:

MPO dne 21. 10. 1997 uzavøelo 25 samostatných
pøíkazních smluv, jejich� pøedmìtem bylo plnìní srov-
natelného druhu, konkrétnì zaji�tìní technické realiza-
ce a doprovodné propagace oficiální úèasti ÈR na me-
zinárodních veletrzích a výstavách v zahranièí v roce
1998. Ze smluv vznikl MPO penì�itý závazek v celkové
vý�i 40 799 tis. Kè bez DPH, který v roce 1998 uhradilo.
K uzavøení smluv nevyhlásilo obchodní veøejnou sou-
tì�, ale pouze uèinilo výzvu více vybraným zájemcùm;

- § 3 odst. 3, kde je uvedeno:

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� na základì obchodní veøejné soutì�e po-
dle odstavce 1 je pøípustné pouze pøi splnìní podmí-
nek stanovených v èásti tøetí tohoto zákona.�,

kdy� v èásti tøetí je uvedeno:

v ustanovení § 49 odst. 1 �U veøejných zakázek, u kte-
rých vý�e budoucího penì�itého závazku ze smlouvy
bez danì z pøidané hodnoty pøesáhne 2 500 000 Kè,
jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor
strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní
celek, a 500 000 Kè v ostatních pøípadech, mù�e za-
davatel uzavøít smlouvu na podkladì písemné výzvy
uèinìné nejménì pìti zájemcùm.�

a v ustanovení § 49a odst. 1 �U veøejných zakázek,
u kterých vý�e budoucího penì�itého závazku ze smlou-
vy èiní více ne� 100 000 Kè bez danì z pøidané hodno-
ty, ale nepøesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1, je za-
davatel povinen vy�ádat si pøed zadáním veøejné za-
kázky nabídky nejménì od tøí zájemcù.�

O d ù v o d n ì n í:

MPO dne 17. 4. 1998 uzavøelo smlouvu na zaji�tìní
vzdìlávacího programu na téma komplexní restrukturali-
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zace prùmyslu v zájmu globální konkurenceschopnosti.
Ze smlouvy vznikl MPO penì�itý závazek ve vý�i 700 tis.
Kè bez DPH, který v roce 1998 uhradilo. Pøed uzavøením
smlouvy neuèinilo výzvu nejménì pìti zájemcùm.

MPO dne 25. 3. 1998 uzavøelo osm smluv na zaji�tìní
odborné pomoci pøi likvidaci a privatizaci státních pod-
nikù a ukonèování èinnosti zbytkových státních podni-
kù. Ze smluv vznikl MPO penì�itý závazek v celkové vý�i
10 300 tis. Kè bez DPH, který v roce 1998 uhradilo. U ètyø
smluv vý�e penì�itého závazku pøesáhla v ka�dé z nich
500 tis. Kè (rozpìtí 900 a� 3 700 tis. Kè), u ostatních 100
tis. Kè (rozpìtí 300 a� 500 tis. Kè). Pøed uzavøením smluv
neuèinilo výzvy nejménì pìti, resp. tøem zájemcùm;

- § 36 odst. 1, kde je mj. uvedeno:

�Jestli�e nabídka obsahuje mimoøádnì nízkou na-
bídkovou cenu, odchylující se výraznì od ostatních
nabídkových cen, musí si zadavatel vy�ádat od ucha-
zeèe písemné zdùvodnìní.�

O d ù v o d n ì n í:

MPO u veøejné zakázky na zaji�tìní technické reali-
zace a doprovodné propagace oficiální úèasti ÈR na me-
zinárodních veletrzích a výstavách v zahranièí v roce 1998
(celkem 68 akcí) obdr�elo u pìti tìchto akcí nabídky, je-
jich� nabídkové ceny byly výraznì ni��í (o 50 a� 70 %)
ne� u ostatních nabídek. U nabídek s výraznì nízkými
nabídkovými cenami si MPO nevy�ádalo písemné zdù-
vodnìní od uchazeèù;

3. zákon ÈNR è. 300/1992 Sb., o státní podpoøe výzku-
mu a vývoje, ve znìní zákona è. 1/1995 Sb., v ustano-
vení § 5 odst. 1 písm. b), kde je uvedeno:

�Úèelové financování výzkumu a vývoje se provádí:
z rozpoètových kapitol jednotlivých ústøedních orgá-
nù státní správy Èeské republiky v souladu se zásada-
mi vlády pro oblast výzkumu a vývoje.�,

kdy� v èlánku I bod 2 písm. f) Pravidel pro poskytová-
ní úèelových finanèních prostøedkù ze státního roz-
poètu na podporu projektù výzkumu a vývoje, schvále-
ných usnesením vlády ze dne 3. 1. 1996 è. 27, je uve-
deno:

�Zadavatel je povinen: hodnotit a kontrolovat prù-
bìh øe�ení projektu a efektivnost vyu�ívání prostøed-
kù nejménì jedenkrát za rok; ...�

O d ù v o d n ì n í:

MPO v roce 1998 podporovalo formou dotací a ná-
vratných finanèních výpomocí celkem 286 projektù vý-
zkumu a vývoje, z toho 202 pøecházejících z minulých let.
U 58 projektù pøecházejících z minulých let nezabezpe-
èilo u jejich nositelù do konce roku 1998 kontrolu prù-
bìhu øe�ení a efektivnosti vyu�ívání prostøedkù;

4. zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v ustanove-
ní § 9, kde je mj. uvedeno:

�Kontrolní èinnost vykonávají pracovníci kontrol-
ních orgánù ...�

O d ù v o d n ì n í:

MPO v roce 1998 vykonávalo u nositelù projektù
výzkumu a vývoje státní kontrolu, zamìøenou na hospo-
daøení s finanèními prostøedky poskytnutými ze státního
rozpoètu kapitoly na realizaci tìchto projektù. Tuto kon-
trolu mimo pracovníkù MPO vykonávalo v�ak i 20 exter-
ních fyzických osob na základì smluv o kontrolní èin-
nosti a smlouvy o dílo;

5.  vyhlá�ku MF ÈR è. 205/1991 Sb., o hospodaøení
s rozpoètovými prostøedky státního rozpoètu Èeské
republiky a o finanèním hospodaøení rozpoètových a
pøíspìvkových organizací, v ustanovení § 30 odst. 2,
kde je mj. uvedeno:

�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøed-
ky je povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby ... plnila
úkoly hrazené ze státního rozpoètu republiky nej-
hospodárnìj�ím zpùsobem a aby efektivnì vyu�ívala
rozpoètových prostøedkù.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrola hospodárnosti rozpoètových výdajù byla
zamìøena pøedev�ím do oblasti externích konzultaèních,
poradenských a právních slu�eb, na které MPO ve svém
rozpoètu vyèlenilo celkem 57,6 mil. Kè. Upravený rozpo-
èet èinil 32,7 mil. Kè a byl èerpán na 100 %. MPO náku-
pem nìkterých tìchto slu�eb neplnilo úkoly hrazené ze
státního rozpoètu nejhospodárnìj�ím zpùsobem, jak do-
kládají následující pøíklady:

Èinnosti na úseku výzkumu a vývoje v rámci organi-
zaèní struktury MPO byly v roce 1998 v pùsobnosti od-
boru prùmyslu a vývoje a odboru podpory podnikání.
Zatímco odbor podpory podnikání vykonával kontrolu
u nositelù projektù výzkumu a vývoje pouze svými pra-
covníky, odbor prùmyslu a vývoje pouze externími, za
úplatu celkem 487 tis. Kè.

Odbor výkonu zakladatelských funkcí mìl podle Or-
ganizaèního øádu MPO v rámci své pùsobnosti mj. do-
hlí�et na prùbìh likvidaèního procesu likvidovaných stát-
ních podnikù v odvìtví prùmyslu, stavebnictví a vnitøní-
ho obchodu a vést o nich evidenci (v roce 1998 se jedna-
lo o cca 40 státních podnikù). MPO v�ak tyto èinnosti
v roce 1998 zaji��ovalo externím zpùsobem na základì
smluv o odborné pomoci se dvìma obchodními spoleè-
nostmi za úplatu celkem 4 mil. Kè. Podle smluv provádìly
u státních podnikù v likvidaci tzv. dozorové akce a ètvrt-
letnì poskytovaly MPO písemné zprávy o prùbìhu likvi-
dace a informaèní listy státních podnikù, obsahující je-
jich název, adresu a telefon, jméno, adresu a telefon likvi-
dátora, datum zahájení a ukonèení likvidace a specifikaci
výnosových a nákladových polo�ek. Nejednalo se pøi-
tom o nezbytnì nutnou externí pomoc, nebo� takovéto
informace poskytují MPO i likvidátoøi. Podle smlouvy
jsou povinni mj. ke dni zahájení likvidace pøedlo�it na
MPO zahajovací rozvahu spolu s plánem a rozpoètem
likvidace, ètvrtletnì pøedkládat zprávy o prùbìhu likvi-
dace a pøed jejím ukonèením pøedat mimoøádnou úèet-
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ní závìrku spolu s koneènou zprávou o prùbìhu likvida-
ce, pøípadnì dal�í informace dle po�adavku zakladatele.

Legislativní a právní odbor mìl podle Organizaèního
øádu MPO v rámci své pùsobnosti zabezpeèovat právní
slu�bu pro rozkladové komise MPO zøízené v jednotli-
vých útvarech pro rozhodování ve správním øízení. Pro
rozkladovou komisi v úseku energetiky zaji��ovalo MPO
tuto slu�bu v roce 1998 externì (na základì rámcové
smlouvy o poskytování právní pomoci a smlouvy o dílo),
za co� uhradilo celkem 110 200 Kè.

V náplni práce legislativního a  právního odboru po-
dle Organizaèního øádu rovnì� bylo poskytovat základní
právní slu�bu pro ostatní odborné útvary, av�ak s mno-
ha výjimkami, týkajícími se právních pøípadù vy�adují-
cích znalost úzce specializované problematiky, zastupo-
vání MPO u soudu, právních slu�eb v oblasti majetko-
právní, pracovního práva a sociálního zabezpeèení a práv-
ních zále�itostí souvisejících s privatizací. Tento odbor
neposkytoval ani základní právní slu�bu pro odbor hos-
podáøské správy, který pøitom nebyl v letech 1996 - 1998
obsazen právníkem. Základní právní slu�bu vykonával
advokát na základì rámcové smlouvy o poskytování
právní pomoci z roku 1994, za odmìnu sjednanou ve
smlouvì podle advokátního tarifu jako �mimosmluvní�,
tj. odvozenou z vý�e penì�itého plnìní nebo ceny vìci,
pøíp. práva. V roce 1998 tuto právní pomoc poskytl ve
formì porad, konzultací, posuzování a sepisování listin
u veøejných zakázek a vypracování kupních, mandátních,
nájemních smluv a smluv o dílo. Jednalo se o nákladnou
externí slu�bu, za kterou MPO uhradilo celkem 1,3 mil. Kè.
Napø. za vypracování návrhu a koneèného znìní smlou-
vy o dílo (oprava a  restaurování plá�tì budovy MPO za
76 mil Kè) a jejich projednání s protistranou (fakturo-
váno celkem pìt právních úkonù) uhradilo 234 tis. Kè.

Pøitom ne ve v�ech pøípadech byla právní pomoc
nezbytnì nutná. MPO jmenovalo advokáta do funkce
tajemníka v meziresortní výbìrové komisi pro veøejnou
zakázku na opravu a restaurování plá�tì budovy MPO,
kde podle jejího statutu a jednacího øádu nemìl hlasova-
cí právo a jeho úkolem bylo poøizovat zápisy z jednání
a zaji��ovat i dal�í administrativní zále�itosti spojené
s fungováním komise. Za úèast advokáta na �esti jedná-
ních komise a poøízení zápisù uhradilo MPO celkem
112 548 Kè. Pro srovnání, èlenùm této meziresortní ko-
mise pøíslu�ela za práci v komisi ka�dému smluvní odmì-
na 40 000 Kè. Èinnosti zadavatele u této veøejné zakázky
neprovádìlo MPO, ale jejich výkonem povìøilo obchod-
ní spoleènost za odmìnu 39 600 Kè. Jednou z jejích smluv-
ních povinností bylo vypracování inzerátu do Obchod-
ního vìstníku. Návrh textu inzerátu pøedlo�ila k posouzení
na jednání meziresortní komise a ta jej hlasováním od-
souhlasila. Pøesto MPO uhradilo 32 875 Kè tajemníkovi
komise (advokátovi) za posouzení vìcné a právní správ-
nosti tohoto inzerátu. Obdobnì MPO u veøejné zakázky
na zpracování projektové dokumentace rozvodù elektric-
ké energie povìøilo výkonem zadavatelských èinností ob-
chodní spoleènost za odmìnu 40 000 Kè. Její povinností
bylo mj. pøipravit a zajistit øádné vyhlá�ení podmínek

výbìrového øízení formou písemné výzvy. Obchodní spo-
leènost v opakovaném výbìrovém øízení zpracovala 2 ob-
sahovì témìø stejné výzvy. Pøesto MPO uhradilo 25 325
Kè advokátovi za posouzení vìcné a právní správnosti
tìchto obou výzev;

6. zákon è. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebyto-
vých prostor, v ustanovení § 3 odst. 3, kde je mj. uve-
deno:

�Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsaho-
vat ... vý�i a splatnost nájemného a zpùsob jeho plat-
by ...�

O d ù v o d n ì n í:

MPO dne 16. 5. 1994 uzavøelo jako pronajímatel se
SpS smlouvu o nájmu nebytových prostor a vìcí, ve kte-
ré nesjednalo vý�i nájemného.

B. ÈAPO, ÈNI, SpS a ÈOI poru�ily:

1. zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví,

- ÈAPO a SpS v ustanovení § 7 odst. 1, kde je uvedeno:

�Úèetní jednotky jsou povinny vést úèetnictví úplnì,
prùkazným zpùsobem a správnì tak, aby vìrnì zo-
brazovalo skuteènosti, které jsou jeho pøedmìtem.�

O d ù v o d n ì n í:

ÈAPO v roce 1998 uzavøela s obchodní spoleèností
na dobu neurèitou rámcovou smlouvu o dodávkách za-
hranièních novin a èasopisù s tím, �e dodávky v jednot-
livých letech budou realizovány na základì roèní objed-
návky ÈAPO a hrazeny z jejího tzv. �ètenáøského konta�,
zalo�eného u obchodní spoleènosti. V roce 1998 ÈAPO
na toto konto slo�ila 320 000 Kè a obchodní spoleènost
z nìho v tomté� roce èerpala 34 341 Kè. O zbývající èást-
ce 285 659 Kè na kontu úètovala ÈAPO nesprávnì na
nákladovém úètu 501 - Spotøeba materiálu, namísto na
úètu 381 - Náklady pøí�tích období, èím� zkreslila hospo-
dáøský výsledek.

SpS v roce 1995 uzavøela s fyzickou osobou smlouvu
o poskytování slu�eb v oblasti bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci a po�ární ochrany v rozsahu 100 hodin za
mìsíc za cenu 120 Kè/hod., tj. 12 000 Kè/mìsíc. Za po-
skytnuté slu�by v letech 1995 - 1997 uhradila SpS cel-
kem 396 000 Kè. Èástku uhradila a zaúètovala na zákla-
dì faktur nedokládajících skuteèný poèet odpracova-
ných hodin;

-  ÈAPO v ustanovení § 19 odst. 1, kde je mj. uvedeno:

�...; úèetní jednotky, které jsou právnickými osoba-
mi, sestavují rozvahu také ke dni svého vzniku ...�

O d ù v o d n ì n í:

ÈAPO ke dni svého vzniku 1. 5. 1997 nesestavila za-
hajovací rozvahu;
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-  ÈAPO, ÈNI a ÈOI v ustanovení § 4 odst. 2, kde je mj.
uvedeno:

�Úèetní jednotky jsou povinny dodr�ovat pøi vedení
úèetnictví úètové osnovy a postupy úètování ..., kte-
ré stanoví federální ministerstvo financí a vyhla�uje
je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonù.�,

kdy� v pøíloze è. 2 k opatøení federálního minister-
stva financí, kterým se stanoví úètová osnova a postu-
py úètování pro rozpoètové a pøíspìvkové organizace
a obce, è. j. V/20 530/1992, registrovaného ve Sbírce
zákonù èástka 119 roèník 1992, ve znìní pozdìj�ích
zmìn a doplòkù platných pro kontrolované období,
je stanoveno:

v úvodních ustanoveních èl. VI mj. �V úèetnictví a
 v úèetní závìrce úèetní jednotky je zakázáno kom-
penzovat ... náklady a výnosy ...�,

v úètové tøídì 0 (Investièní majetek)

èl. I odst. 3 mj. �Nehmotným investièním majetkem
jsou slo�ky majetku uvedené v èl. VIII., jejich� oce-
nìní je vy��í ne� 40 000 Kè v jednotlivém pøípadu
a doba pou�itelnosti del�í ne� rok.�,

èl. II odst. 4 mj. �Nehmotný a hmotný investièní ma-
jetek se poøizuje z  investièních prostøedkù.�

èl. I odst. 5 písm. b) mj. �Hmotným investièním ma-
jetkem se rozumìjí ...

b) samostatné movité vìci ..., jejich� ocenìní je vy��í
ne� 20 000 Kè a doba pou�itelnosti del�í ne� je-
den rok ...�,

èl. III odst. 1 �Investièní majetek se v souladu se zá-
konem oceòuje poøizovací cenou, reprodukèní poøi-
zovací cenou, cenou poøízení a vlastními náklady.�,

èl. III odst. 2 �Poøizovací cena obsahuje cenu poøíze-
ní investièního majetku vèetnì nákladù uvedených
v èlánku VI a VII.�,

èl. III odst. 4 �Vlastními náklady jsou ve�keré nákla-
dy bezprostøednì související s vytvoøením nehmotné-
ho a hmotného investièního majetku vlastní èinnos-
tí.�,

èl. III odst. 5 mj. �Ocenìní hmotného investièního
majetku se zvý�í o výdaje na dokonèené technické
zhodnocení ... Pokud technické zhodnocení nepøevý-
�í èástku 20 000 Kè hradí tento výdaj rozpoètová
nebo pøíspìvková organizace v�dy jako neinvestièní
výdaj. Tento výdaj zaúètuje ... - pøíspìvková organi-
zace na vrub úètu 549 - Jiné ostatní náklady.�,

èl. V odst. 8 mj. �Poøízení nehmotných investic
a poøízení hmotných investic, které je trvale zasta-
veno a  vlastníkem v nìm nebude pokraèováno ...,
se odepí�í - u rozpoètové organizace na vrub úètu
400 - Náklady rozpoètových organizací, resp. na vrub
úètu 410 - Materiální náklady ...�,

èl. XI odst. 2 mj. �Analytická evidence podle jednot-
livých slo�ek nehmotného a hmotného investièního
majetku slou�í k jeho identifikaci, zejména obsahu-
je ... roèní sazby úèetních a daòových odpisù ...�

O d ù v o d n ì n í:

ÈNI nefakturoval a nezaúètoval prodej poèítaèù a tis-
kárny obchodní spoleènosti za dohodnutou cenu 23 000
Kè a o tuto èástku sní�il náklady na poøízení nových
poèítaèù od té�e spoleènosti  /k èl. VI /. Na základì smlou-
vy ze dne 2. 6. 1995 a jejího dodatku ze dne 17. 11. 1997
poøídil ke dni 19. 12. 1997 od obchodní spoleènosti ne-
hmotný investièní majetek   /software/ v cenì 212 000 Kè.
Poøízení uhradil z neinvestièních prostøedkù /k èl. I odst. 3
a èl. II odst. 4/. V roce 1998 technicky zhodnotil 7 poèíta-
èù roz�íøením jejich operaèní pamìti z 32 na 64 MB
v cenì poøízení 2 610,80 Kè za 1 ks pamìti, tj. celkem
18 276 Kè. Výdaj hradil z investièních prostøedkù
a zaúètoval na úèet 042 - Poøízení hmotných investic
/k èl. III odst. 5/.

ÈAPO v analytické evidenci investièního majet-
ku neuvádìla roèní sazby úèetních odpisù, ale mìsíèní
/k èl. XI odst. 2/. V roce 1998 vedla na úètu drobného
hmotného investièního majetku nesprávnì i hmotný in-
vestièní majetek v cenì celkem 141 363 Kè  /k èl. I odst. 5
písm. b)/.

ÈOI na základì smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 1997
poøídila nehmotný investièní majetek (projekt standardi-
zace informaèního systému) za cenu 119 700 Kè, který
nepou�ila. O projektu nesprávnì úètovala jako o poøíze-
ní a u�ívání hmotného investièního majetku na úètech
042 - Poøízení hmotných investic a 013 - Software namís-
to na úètu 410 - Materiální náklady jako o zastavené in-
vestici  /k èl. V odst. 8/;

-  SpS v ustanovení § 28 odst. 1, kde je mj. uvedeno:

�Úèetní jednotky s výjimkou rozpoètových organi-
zací odpisují hmotný majetek kromì zásob a nehmot-
ný majetek kromì pohledávek ...�

O d ù v o d n ì n í:

SpS v období od 1. 3. 1996 do 31. 12. 1998 neodpi-
sovala po dobu 2 a� 34 mìsícù 6 osobních automobilù,
poøízených dne 1. 3. 1996 za poøizovací cenu celkem
1 100 175,70 Kè;

2. zákon è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/
/1996 Sb.,

-   ÈNI a ÈOI v ustanovení § 3 odst. 3, kde je uvedeno:

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� na základì obchodní veøejné soutì�e po-
dle odstavce 1 je pøípustné pouze pøi splnìní podmí-
nek stanovených v èásti tøetí tohoto zákona.�,

kdy� v èásti tøetí je uvedeno:

v ustanovení § 49 odst. 1 �U veøejných zakázek, u kte-
rých vý�e budoucího penì�itého závazku ze smlouvy
bez danì z pøidané hodnoty pøesáhne 2 500 000 Kè,
jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor
strojù nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní
celek, a 500 000 Kè v ostatních pøípadech, mù�e za-



Èástka  2 Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1999 Strana 119

davatel uzavøít smlouvu na podkladì písemné výzvy
uèinìné nejménì pìti zájemcùm.�,

v ustanovení § 49a odst. 1 �U veøejných zakázek,
u kterých vý�e budoucího penì�itého závazku ze
smlouvy èiní více ne� 100 000 Kè bez danì z pøida-
né hodnoty, ale nepøesáhne limity uvedené v § 49
odst. 1, je zadavatel povinen vy�ádat si pøed zadá-
ním veøejné zakázky nabídky nejménì od tøí zájem-
cù.�,

v ustanovení § 49a odst. 3 mj. �Výzvu uèinìnou podle
odstavce 1 musí zadavatel dolo�it písemným zázna-
mem.�,

v ustanovení § 49 odst. 5 mj. �Doklady a údaje pøed-
lo�ené uchazeèem zadavatel vyhodnotí podle § 2c ...
Neproká�e-li uchazeè nìkterý z kvalifikaèních pøed-
pokladù, musí ho zadavatel z dal�í úèasti na veøejné
zakázce vylouèit.�,

kdy� v ustanovení § 2c  odst. 2 tého� zákona, ve znì-
ní zákona è. 93/1998 Sb., je uvedeno:

�Uchazeè, se kterým má být uzavøena smlouva, pro-
ká�e kvalifikaèní pøedpoklady takto:

a) podle § 2b odst. 1 písm. b) výpisem z obchodního
rejstøíku, je-li do tohoto rejstøíku zapsán, ne star-
�ím ne� 90 dnù,

b) podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence
Rejstøíku trestù ne star�ím ne� �est mìsícù,

c) podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením pøíslu�ného
orgánu ne star�ím ne� �est mìsícù.�

O d ù v o d n ì n í:

ÈNI v prùbìhu 1. pololetí 1998 vystavil obchodní
spoleènosti sedm objednávek na dodávku hardwaru za
cenu celkem 518 946 Kè bez DPH, kterou v roce 1998
uhradil. Pøed vystavením objednávek neuèinil písemnì
výzvu nejménì pìti zájemcùm. Dne 17. 6. 1998 uzavøel
smlouvu o dílo na výstavbu kanalizaèní pøípojky za ce-
nu 217 350 Kè, kterou v roce 1998 uhradil. Pøed uza-
vøením smlouvy neuèinil výzvu nejménì tøem zájemcùm.

ÈOI na základì výzvy více zájemcùm uzavøela dne
23. 10. 1998 smlouvu na dodávku hardwaru s vybraným
uchazeèem, který neprokázal kvalifikaèní pøedpoklady;

3. vyhlá�ku MF ÈR è. 205/1991 Sb.

-  ÈAPO v ustanovení § 30 odst. 2, kde je mj. uvedeno:

�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøed-
ky je povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby ... plnila
úkoly hrazené ze státního rozpoètu republiky nej-
hospodárnìj�ím zpùsobem a aby efektivnì vyu�ívala
rozpoètových prostøedkù.�

O d ù v o d n ì n í:

ÈAPO v roce 1998 pou�ila ve 128 pøípadech vozidel
taxislu�by na slu�ební cesty svých zamìstnancù (v�dy
pro jednoho zamìstnance) po Praze za cenu celkem

26 940 Kè. Pou�ití tohoto druhu pøepravy pøi slu�ebních
cestách nemìla upraveno interním pøedpisem. Pøi pou�ití
mìstské hromadné dopravy by byly náklady na cestov-
né o 23 000 Kè ni��í;

4. zákon è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku
státu na jiné osoby, ve znìní zákona è. 210/1993 Sb.,

-  SpS v ustanovení § 45 odst. 1, kde je mj. uvedeno:

�Podniky nemohou uzavírat smlouvy o pøevodu vlast-
nictví majetku slou�ícího k provozování jejich podni-
katelské nebo jiné hospodáøské èinnosti ..., k nìmu�
mají právo hospodaøení ...� ,

kdy� v ustanovení § 45 odst. 2 tého� zákona je uve-
deno:

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

a v bodu I. usnesení vlády ÈR ze dne 3. 5. 1991 è. 139,
o postupu pøi provádìní ustanovení § 45 odst. 1 a 2
zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majet-
ku státu na jiné osoby, ve znìní usnesení vlády ÈR ze
dne 18. 3. 1992 è. 197, je mj. uvedeno:

�... a jiné státní organizace mohou mimo obvyklé
hospodaøení uzavírat smlouvy o pøevodu vlastnictví
majetku, k nìmu� mají právo hospodaøení, v tìch
pøípadech, kdy se jedná o prodej ...

c) osobních a nákladních automobilù a autobusù
star�ích 5 let s tím, �e jejich prodej bude realizo-
ván minimálnì za ceny stanovené znalcem ...�

O d ù v o d n ì n í:

SpS bez výjimky povolené vládou uzavøela 21. 12.
1994 a 2. 12. 1995 kupní smlouvy o prodeji dvou osob-
ních automobilù TATRA 613, aèkoliv nebyly star�í pì-
ti let;

5. vyhlá�ku FMF è. 119/1988 Sb., o hospodaøení s ná-
rodním majetkem,

-  SpS v ustanovení § 14 odst. 4, kde je mj. uvedeno:

�Pøi bezúplatném pøevodu vlastnictví národního ma-
jetku na obèana nebo jinou organizaci ... je k plat-
nosti smlouvy tøeba schválení ... ministerstva financí.�

O d ù v o d n ì n í:

SpS bez schválení MF pøevedla darovací smlouvou
ze dne 20. 4. 1995 bezúplatnì osobní automobil TATRA
613 na Hospodáøskou komoru. O souhlas po�ádala MF
dodateènì a� dne 20. 5. 1996;

-  ÈOI v ustanovení § 7 odst. 3, kde je mj. uvedeno:

�O pøebyteènosti nebo neupotøebitelnosti ... majet-
ku i o zpùsobu nalo�ení s ním rozhoduje písemnì
vedoucí organizace ... K  rozhodnutí o pøebyteènosti
nebo neupotøebitelnosti ... majetku musí být doda-
teènì pøipojen doklad o tom, jak bylo s majetkem
nalo�eno.�
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O d ù v o d n ì n í:

ÈOI na základì rozhodnutí vedoucího organizace
o neupotøebitelnosti majetku a zpùsobu nalo�ení s ním
fyzickou likvidací vyøadila v roce 1998 stroje, pøístroje
a zaøízení. K rozhodnutí nepøipojila doklad o tom, jak
bylo s majetkem nalo�eno.

III . Jiná zji�tìní

MPO ke dni 1. 4. 1994 zøídilo SpS s pøedmìtem èin-
nosti poskytovat slu�by výhradnì pro MPO v oblasti
autodopravy, údr�báøských a opravárenských èinností
a nákupu materiálu. Do doby zøízení SpS tyto èinnosti
zaji��oval odbor hospodáøské správy MPO a èást z nich
(autodopravu pro ministra a jeho námìstky a údr�bu bu-
dov) zaji��uje dosud, a to i dodavatelským zpùsobem.
SpS od svého zøízení neplánovala �ádné výnosy, nemìla
zøizovatelem povolenu hospodáøskou (vedlej�í èinnost)
a stanoven jakýkoliv odvod. Ve�keré náklady hradila
z pøíspìvku na èinnost poskytovaného zøizovatelem. Zøí-
zení této organizace jako pøíspìvkové nebylo proto úèel-
né a nemá �ádný ekonomický pøínos pro státní rozpoèet.

MPO bez právního dùvodu ulo�ilo SpS dopisem ze
dne 22. 9. 1998 pøevést bezúplatnì na MPO osobní au-
tomobil TATRA 700, který SpS zakoupila dne 26. 8. 1998
od Èeské televize za cenu 1 316 tis. Kè. K bezúplatnému
pøevodu tohoto vozidla na MPO do�lo smlouvou ze dne

23. 9. 1998, ani� bylo rozhodnuto o tom, �e se jedná
o pøebyteèný èi neupotøebitelný majetek.

IV.  Vyhodnocení

Kontrolou byla zji�tìna nìkterá poru�ení obecnì zá-
vazných právních pøedpisù v rozpoètovém hospodaøení i
v hospodaøení s majetkem státu.

�  MPO si pøi rozpisu výdajù státního rozpoètu kapitoly
na rok 1998 podle rozpoètové skladby ponechalo ne-
rozepsaných 23 mil. Kè v rezervì. Na MF pak pøedlo-
�ilo ve finanèních výkazech nesprávné údaje, které
tuto skrytou rezervu neobsahovaly, a rovnì� i nespráv-
né údaje o provedených rozpoètových opatøeních.

�  MPO pøi nákupu nìkterých externích právních, kon-
zultaèních a  poradenských slu�eb nepreferovalo hle-
disko maximální hospodárnosti rozpoètových výdajù.
V roce 1998 zaji��ovalo èinnosti obsa�ené v pracovní
náplni svých útvarù externì, a to za úplatu 4,5 mil. Kè.
K nehospodárným výdajùm vedla i nízká úroveò orga-
nizace právních slu�eb ministerstva.

� MPO v rozporu se zákonem o státní kontrole zabezpe-
èovalo kontrolní èinnost u nositelù projektù výzkumu
a vývoje externími pracovníky.

� Kontrolované osoby nedodr�ovaly zejména zákon o úèet-
nictví a zákon o zadávání veøejných zakázek. Nedostat-
ky zji�tìné v roce 1998 u veøejných zakázek se týkaly
finanèních prostøedkù v celkové vý�i 69 mil. Kè.


