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98/18
Hospodaøení se státním majetkem a s prostøedky státního rozpoètu kapitoly

Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/18.

Kontrolu øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ
Ing. Jiøí Kalivoda.

Cílem kontroly bylo provìøit hospodaøení s majet-
kem státu a s prostøedky státního rozpoètu kapitoly 333
- Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy (dále jen
�kapitola�).

Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z od-
boru �kolství a kultury a z oblastních odborù Kutná Ho-
ra, Tábor a Pardubice.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy (dále jen
�M�MT�).

Pøíspìvkové organizace M�MT:

a) Ústav pro informace ve vzdìlávání (dále jen �Ústav�),
b) Centrum pro studium vysokého �kolství (dále jen �Cen-

trum V��),
c) Pedagogické centrum v Èeských Budìjovicích (dále

jen �Centrum ÈB�),
d) Pedagogické centrum v Hradci Králové (dále jen

�Centrum HK�).

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podal
Ústav, byly vypoøádány vedoucím skupiny kontrolují-
cích rozhodnutím o námitkách.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém XV. zasedání, konaném
dne 12. èervence 1999,

s c h v á l i l o   usnesením è. 9/XV/99
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

A . Úvod

M�MT bylo zøízeno zákonem ÈNR è. 2/1969 Sb.,
o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù státní
správy Èeské republiky, ve znìní pozdìj�ích zmìn a do-
plòkù. Uvedený zákon stanoví, �e M�MT je ústøedním
orgánem státní správy pro pøed�kolní a �kolská zaøízení,
základní, støední a vysoké �koly, pro  vìdní politiku, vý-
zkum a vývoj, vèetnì mezinárodní spolupráce v této ob-
lasti, pro vìdecké hodnosti, pro státní péèi o dìti, mlá-
de�, tìlesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní re-
prezentaci státu.

V resortu M�MT ke dni 1. 1. 1998 pùsobilo 87 roz-
poètových organizací (86 �kolských úøadù, Èeská �kol-
ní inspekce) a  pøíspìvkové organizace (21 organizací zøí-

zených M�MT a dále vysoké �koly, �kolní zemìdìlské
podniky vysokých �kol, lesní podniky vysokých �kol,
�kolní hospodáøství støedních �kol a �koly a �kolská za-
øízení s právní subjektivitou v regionálním �kolství).
M�MT se dále podílí na financování církevních a sou-
kromých �kol. M�MT poskytuje dotace i na èinnost ob-
èanských sdru�ení mláde�e a tìlovýchovy.

V rámci této kontrolní akce bylo kontrolováno obdo-
bí roku 1998.

Dne 29. prosince 1997 obdr�elo M�MT rozpis zá-
vazných ukazatelù kapitoly na rok 1998. Na základì zá-
kona è. 348/1997 Sb., o státním rozpoètu Èeské republi-
ky na rok 1998, M�MT provedlo k 1. 1. 1998 podrobný
rozpis prostøedkù kapitoly v èlenìní podle rozpoètové
skladby. Kontrolou bylo zji�tìno, �e z celkového obje-
mu 58 581 611 tis. Kè urèených na bì�né výdaje M�MT
nerozdìlilo èástku 3 132 304 tis. Kè, tj. 5,3 %. Z toho
nejvìt�í objem nerozdìlených prostøedkù, tj. 1 338 576
tis. Kè, uvedlo M�MT v oddíle regionálního �kolství
jako rezervu pro �Zaøízení støedního vzdìlávání jinde ne-
specifikované� a dále v èásti týkající se vysokých �kol,
kde M�MT nerozdìlilo èástku 1 213 213 tis. Kè urèenou
na èinnost vysokých �kol a na vìdu a výzkum.

V prùbìhu roku 1998 do�lo k úpravám závazných uka-
zatelù kapitoly, které M�MT provedlo ve smyslu § 13
zákona è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s roz-
poètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské
republice (rozpoètová pravidla republiky), na základì 120
rozpoètových opatøení schválených Ministerstvem fi-
nancí (dále jen �MF�).

Nejvìt�í poèet rozpoètových opatøení (celkem 46) se
týkal nárùstu prostøedkù na výzkum a vývoj. Po zmìnách
èinily úèelové prostøedky na výzkum a vývoj 1 007 141
tis. Kè. Tím do�lo k jejich zvý�ení o 324 582 tis. Kè. Kapi-
tálové výdaje byly 45 rozpoètovými opatøeními navý�e-
ny v roce 1998 o èástku 773 406 tis. Kè a èinily 3 914 457
tis. Kè. Rozpoètové úpravy kapitálových výdajù se tý-
kaly zejména oblasti výzkumu a vývoje.

Celkové pøíjmy M�MT nebyly naplnìny zejména
v regionálním �kolství, a to ve vý�i 34 260 tis. Kè, co� by-
lo zpùsobeno pøedev�ím ni��ími pøíjmy z prodeje a proná-
jmu státního majetku. M�MT po�ádalo MF o vázání pro-
støedkù ve vý�i 34 000 tis. Kè v rozpoètu výdajù na rok
1999. Z nedoèerpaných prostøedkù urèených ke krytí ne-
zbytných kapitálových výdajù vyvolaných zánikem vìc-
ných bøemen váznoucích na majetku vydaném oprávnì-
ným osobám a ke krytí nezbytných výdajù souvisejících
s náhradou majetku státu slou�ícího úèelùm výzkumu
a vývoje bylo do roku 1999 pøevedeno 170 344 tis. Kè.

V roce 1998 byly MF na základì usnesení vlády
z vládní rozpoètové rezervy a z prostøedkù nevyèerpa-
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ných M�MT v roce 1997 uvolnìny finanèní prostøedky
ve vý�i 391 187 tis. Kè na likvidaci �kod zpùsobených
povodnìmi. V Závìreèném úètu kapitoly za rok 1998
uvedlo M�MT èerpání ve vý�i 315 534 tis. Kè. V pøíloze
è. 7 Závìreèného úètu kapitoly uvedlo èerpání ve vý�i
315 260 tis. Kè. Po upøesnìní údajù uvedených v pøíloze
è. 7 Závìreèného úètu kapitoly uvedlo M�MT èerpání
ve vý�i 315 681 tis. Kè, tj. o 421 tis. Kè vy��í. To zname-
ná, �e M�MT pøevedlo do roku 1999 nevyèerpanou èást-
ku o 147 tis. Kè ni��í, ne� je uvedeno v Závìreèném úètu
kapitoly.

B. M�MT

1. nerespektovalo ustanovení § 31 odst. 2 zákona ÈNR
è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpo-
ètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èes-
ké republice (rozpoètová pravidla republiky), kde
je uvedeno:

�Zøizovatel vydá o vzniku organizace zøizovací listi-
nu, která musí obsahovat:

a) oznaèení zøizovatele,

b) název, sídlo organizace a její identifikaèní èíslo;
název musí vyluèovat mo�nost zámìny s názvy ji-
ných organizací,

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

d) oznaèení statutárních orgánù,

e) vymezení majetku, k nìmu� má organizace právo
hospodaøení,

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

Ve zøizovací listinì pøíspìvkové organizace Cent-
rum V� nevymezilo M�MT majetek, k nìmu� má organi-
zace právo hospodaøení, ani nevymezilo dobu, na kterou
je organizace zøizována.

Centrum ÈB bylo zøízeno na základì zøizovací listiny
ze dne 1. 1. 1994, v ní� je uvedeno, �e èinnost je vymeze-
na statutem schváleným M�MT. V tomto statutu je uve-
deno, �e Centrum ÈB má právo hospodaøení k pozemkùm
(louka, pastvina, orná pùda) o celkové výmìøe 18 956 m2,
pøesto�e ode dne úèinnosti zákona è. 229/1991 Sb.,
o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìl-
skému majetku, tj. od 24. 6. 1991, nále�í tyto pozemky do
správy Pozemkového fondu ÈR.

Dále byly zji�tìny nesrovnalosti u Výzkumného ústa-
vu pedagogického (dále jen �VÚP�), který byl zøízen mi-
nistrem �kolství a kultury dne 1. 1. 1957 z Výzkumného
ústavu pedagogického J. A. Komenského v Praze jako
samostatná rozpoètová organizace. Statut VÚP byl vy-
dán ministrem �kolství Èeské socialistické republiky dne
31. 3. 1981. M�MT v�ak vede VÚP od 1. 1. 1992 jako pøí-
spìvkovou organizaci, ani� prokázalo její zøízení. Do sou-
èasnosti je platný vý�e uvedený statut, který stanoví, �e
se jedná o rozpoètovou organizaci, a navíc obsahuje ji�
dnes pøekonané pojmy jako napø. �kolská politika KSÈ,

pøedseda ZO KSÈ, socialistická a komunistická výcho-
va atp.;

2. nedodr�elo ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky MF ÈR
è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpoètovými pro-
støedky státního rozpoètu Èeské republiky a o finanè-
ním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových orga-
nizací, 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.�

V roce 1998 M�MT nezaji��ovalo nìkteré èinnosti
svými zamìstnanci, ale uzavíralo k jejich provedení
smlouvy, resp. dohody o provedení práce, a to pøes sku-
teènost, �e práce se týkaly èinností, které mìli zabezpe-
èovat zamìstnanci M�MT. Na základì tìchto dohod
M�MT vyplatilo v roce 1998 celkem 1 935 tis. Kè. Napø.:

M�MT uzavøelo s fyzickou osobou smlouvu o prová-
dìní prací, jejím� pøedmìtem byla realizace opatøení vy-
plývajících pro M�MT ze zákona è. 139/1995 Sb., kterým
se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 564/1990 Sb., o stát-
ní správì a samosprávì ve �kolství, ve znìní zákona
è. 190/1993 Sb. a zákona è. 256/1994 Sb., jako napø. orga-
nizaèní zabezpeèení a zpracování �ádostí o zaøazení no-
vých støedisek praktického vyuèování a pracovi�� prak-
tického vyuèování (dále jen �SPV� a �PPV�) do sítì, zpra-
cování odborných stanovisek pro úèely optimalizace sítì
�kol, výkon správce sítì �kol, konzultaèní a poradenská
èinnost pro zøizovatele a provozovatele SPV, PPV a �kol-
ské úøady apod. M�MT uhradilo v roce 1998 za tuto prá-
ci èástku 120 200 Kè. Smlouva byla uzavøena pøesto, �e
odbor správy sítì �kol vede i sí� SPV a PPV a náplnì
práce jednotlivých pracovníkù tohoto odboru zahrnují
i poskytování informací pro pøípravu podkladù zøizova-
telùm �kol a �kolských zaøízení, zpracování návrhù na
zaøazení do sítì �kol, zmìny a vyøazení SPV a PPV. Odbor
správy sítì �kol mìl k 31. 12. 1998 celkem 18 pracovníkù.
Smlouva byla uzavøena i na rok 1999.

M�MT uzavøelo s øeditelkou své pøíspìvkové orga-
nizace Centrum V� dohodu o provedení práce, jejím� 
pøedmìtem bylo posouzení úpravy paragrafového znìní
návrhu zákona o vysokých �kolách. Za provedení práce
M�MT vyplatilo èástku 13 000 Kè. Tvorba zákonù a zpra-
covávání stanovisek k jejich obsahu je pøedmìtem èin-
nosti odboru legislativního a právního. Odbor legislativ-
ní a právní mìl k 31. 12. 1998 celkem 14 pracovníkù;

3. poru�ilo ustanovení § 6 písm. a) vyhlá�ky FMF è. 119/
/1988 Sb., o hospodaøení s národním   majetkem, kde
je mj. uvedeno:

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

a) národní majetek zjistit, sepsat, ocenit ... a vést
v pøedepsané evidenci ...�
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M�MT nevedlo v úèetní evidenci zastavìný poze-
mek v katastrálním území Plzeò o výmìøe 1 068 m2  a bu-
dovu ubikace postavenou na tomto pozemku, k nim� mì-
lo právo hospodaøení. Hodnota tìchto nemovitostí èini-
la celkem 2 463 788 Kè.

Tím, �e M�MT neúètovalo o vý�e uvedených nemo-
vitostech na pøedepsaných úètech, a tím, �e tyto nemo-
vitosti pøi inventarizaci nezaznamenalo, poru�ilo i zákon
è. 563/1991 Sb., o úèetnictví;

4. dostateènì nenaplnilo ustanovení § 6 písm. d) a e)
vyhlá�ky FMF è. 119/1988 Sb., kde je mj. uvedeno:

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

d) chránit národní majetek pøed ... ztrátou nebo zne-
u�íváním,

e) vyu�ívat právní prostøedky k ochranì národního
majetku, ... vèas uplatòovat právo na náhradu
�kody ...�

M�MT provedlo v závìru roku 1997 inventarizaci
majetku a závazkù, jejím� výsledkem bylo zji�tìní manka
u drobného hmotného investièního majetku v poøizovací
cenì 100 231 Kè a manka u jiného hmotného majetku
(umìlecké pøedmìty) ve vý�i 9 504 Kè. Komise M�MT
pro náhradu �kody se zabývala pouze ztrátou pìti pøed-
mìtù a u ètyøech z nich navrhla vymáhat �kodu pouze
v celkové vý�i 687 Kè.

M�MT nezajistilo, aby tehdej�í I. námìstek minis-
tra pøi ukonèení pracovního pomìru ke dni 31. 12. 1998
vrátil svìøené pøedmìty v celkové hodnotì 66 237 Kè.
O nedostateèné ochranì majetku státu svìdèí i skuteè-
nost, �e uvedené pøedmìty byly zamìstnanci pøedány
k u�ívání ihned po jejich zakoupení bez písemného po-
tvrzení o jejich pøevzetí. Na osobní kartu byly tyto svì-
øené pøedmìty zapsány a zamìstnancem podepsány a�
s více ne� pùlroèním zpo�dìním.

M�MT neuhradilo zálohu a první splátku v termí-
nech dohodnutých ve smlouvì s nadací SCIO. Dodava-
tel vyúètoval M�MT za 41 dní prodlení smluvní penále
ve vý�i 147 190 Kè, které M�MT uhradilo. Komise pro
náhradu �kody urèila jako osobu odpovìdnou za vznik
�kody tehdej�ího I. námìstka ministra. K vymáhání ná-
hrady �kody v�ak M�MT do ukonèení kontroly nepøi-
stoupilo.

C. Nakládání s prostøedky na pøípravu nového pojetí
ukonèování studia na støedních �kolách (Program
MATURANT  2 000 - Transformace maturitních
zkou�ek)

Od roku 1995 se M�MT zabývá pøípravou nového
pojetí ukonèování studia na støedních �kolách. Dne
25. 9. 1995 pøedlo�il tým pracovníkù pod vedením øedite-
le Ústavu projekt �Národní srovnávací zkou�ky pro �áky
posledních roèníkù støedních �kol�, jeho� cílem bylo mj.
vyrovnání rozdílù a dosa�ení vìt�í srovnatelnosti výsled-

kù maturit. Podle harmonogramu byly práce, vèetnì ana-
lýzy výsledkù, rozlo�eny do období záøí 1995 a� listopad
1996. Pøedpokládané náklady M�MT na celou akci byly
vyèísleny ve vý�i 1 630 tis. Kè.

Dne 6. 2. 1996 zpracovalo M�MT s vyu�itím podkla-
dù Výzkumného ústavu odborného �kolství, VÚP a Èes-
ké �kolní inspekce (dále jen �È�I�) �Nové pojetí ukon-
èování studia ve støedních �kolách maturitní zkou�kou�.
Dne 1. 3. 1996 rozhodlo provést zku�ební test na vybra-
ném vzorku støedních �kol.

Provedení navrhovaných postupù M�MT nezadalo
svým pøíspìvkovým organizacím, které jsou k tìmto úèe-
lùm urèeny, jako napø. VÚP (který podle statutu mj. �pro-
vádí experimentální výzkumnou èinnost, ovìøuje její vý-
sledky na vybraných �kolách, ovìøuje, vyhodnocuje a
zpracovává výsledky do studií, zpráv a návrhù pro øídící
orgány�) nebo Ústav (který pøedlo�il projekt na prove-
dení Národních srovnávacích zkou�ek ji� v roce 1995,
z èeho� je zøejmé, �e se uvedenou problematikou zabý-
val), ale dne 15. 5. 1996 zadalo zakázku na vypracování
testovacích otázek pro standardní maturity v rámci pro-
gramu PHARE nadaci SCIO. Kontrakt byl uzavøen na
èástku  50 833 ECU (1 733 405 Kè).

V rámci programu �Obnova vzdìlávacího systému�
byl uzavøen kontrakt i s È�I na èástku 50 000 ECU
(1 705 tis. Kè).

Sonda Maturant 97 byla uskuteènìna na gymnáziích
ve dnech 25. a 26. 3. 1997 a na jiných støedních �kolách
ve dnech 2. a 3. 4. 1997.

Vyhodnocení Sondy Maturant 97, které zpracovala
È�I, bylo projednáno M�MT dne 16. 6. 1997 a 28. 7. 1997
byl schválen dal�í postup prací.

Dne 8. 9. 1997 M�MT projednalo �Program MATU-
RANT  2000 - Transformace maturitních zkou�ek� (dále
jen �Program�). Souèástí Programu byly Sondy Matu-
rant provádìné v jednotlivých letech. Podle Programu
se mj. ve �kolním roce 1997/98 pøedpokládalo provedení
hloubkové a polo�kové analýzy výsledkù Sondy Matu-
rant 97, pøíprava realizace a zpracování výsledkù Sondy
Maturant 98 a zahájení informaèní kampanì. Za úèelem
zpracování polo�kové analýzy testù u�itých v Sondì
Maturant 97 uzavøelo M�MT dne 3. 10. 1997 smlouvu
o dílo s nadací SCIO, které uhradilo dohodnutou èástku
ve vý�i 96 000 Kè.

Ani� M�MT vyu�ilo své pøíspìvkové organizace,
vyzvalo dne 7. 10. 1997 sedm zájemcù k podání nabídky
o veøejnou zakázku �Pøíprava testù pro potøeby �etøení
Sonda Maturant 98�, napø. AMD, s. r. o., která se zabývá
prùzkumem veøejného mínìní, AISA spol. s r. o., která se
zabývá výzkumy veøejného mínìní, Psychoservis Brno -
vydavatelská a zprostøedkovatelská èinnost, jejich� pøed-
mìt èinnosti nesouvisel s pøedmìtem zakázky.

Do stanoveného termínu 22. 10. 1997 obdr�elo M�MT
pouze jedinou nabídku, a to od nadace SCIO, se kterou
dne 30. 10. 1997 uzavøelo smlouvu o dílo za dohodnutou
cenu ve vý�i 1 795 000 Kè. Uvedené nadaci vzniklo opráv-
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nìní provozovat �ivnost dne 16. 10. 1997 s pøedmìty pod-
nikání �Poradenská èinnost v oblasti vzdìlávání� a �Vyda-
vatelství a nakladatelství.�

Podle smlouvy mìla nadace SCIO mj. zpracovat �zá-
kladní studii o reálném stavu výuky na støedních odbor-
ných �kolách a závìreènou zprávu k projektu�.

Základní studii o reálném stavu výuky na støedních
odborných �kolách a závìreènou zprávu k projektu
M�MT pøi kontrole NKÚ nepøedlo�ilo s odùvodnìním,
�e uvedené doklady nejsou na M�MT k dispozici. M�MT
rovnì� nedolo�ilo, zda a jak byla závìreèná zpráva k pro-
jektu M�MT vyhodnocena a jaké byly pøijaty závìry.
M�MT uhradilo na základì smlouvy o dílo nadaci SCIO
dohodnutou èástku v plné vý�i a navíc smluvní penále
ve vý�i 147 190 Kè za opo�dìnì uhrazenou zálohu a prv-
ní splátku.

V roce 1997 M�MT zøídilo �Komisi pro státní matu-
ritní zkou�ky� (dále jen �Komise�), která mìla mj. pøed-
kládat zprávy o øe�ení Programu nejménì ètyøikrát roè-
nì, a to vèetnì souhrnných výsledkù øe�ení dílèích pro-
jektù.

Podle pøedlo�ených pouze dvou zápisù se Komise
zabývala pøedev�ím návrhem smlouvy o dílo mezi M�MT
a nadací SCIO na provedení polo�kové analýzy Sondy
Maturant 97 a projednáním Úvodní studie pro pøípravu
testù. Komise ukonèila svoji èinnost po dvou zasedá-
ních ke konci roku 1997, ani� by zajistila úkoly, pro je-
jich� plnìní byla zøízena.

Pro organizaèní zaji�tìní pøípravy Programu a Son-
dy Maturant 99 uzavøelo M�MT dne 19. 11. 1998 a dne
4. 1. 1999 dohody o provedení práce s fyzickou osobou,
na základì nich� uhradilo celkem 36 160 Kè. Èinnost pro-
vádìná na základì tìchto dohod v�ak práci Komise ne-
nahrazovala.

Dne 12. 10. 1998 M�MT povìøilo organizováním
Sondy Maturant 99 pøíspìvkové organizace Ústav a VÚP.

Analýzu výsledkù Sondy Maturant 98, jejím� hlav-
ním výsledkem bylo zji�tìní rozdílu mezi �kolami s rùz-
ným zøizovatelem a mezi jednotlivými typy støedních �kol,
zpracoval Ústav v listopadu 1998.

Dne 13. 11. 1998 uzavøel VÚP na základì posouzení
nabídek s nadací SCIO smlouvu o dílo na pøípravu testù
pro potøeby Sondy Maturant 99 se stanovením ceny 2 370
tis. Kè, a to pøesto, �e zákon è. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadaèních fondech, který nabyl úèinnosti dne 1. 1. 1998,
v § 23 stanoví, �e nadace nebo nadaèní fond nesmí vlast-
ním jménem podnikat s výjimkou pronájmu nemovitos-
tí, poøádání loterií, tombol, veøejných sbírek, kulturních,
spoleèenských, sportovních a vzdìlávacích akcí.

VÚP tedy zadal veøejnou zakázku právnické osobì,
která nemohla vlastním jménem podnikat.

Do konce roku 1998 byla na pøípravu nového pojetí
ukonèování studia na støedních �kolách vynalo�ena cel-
kem èástka 24 879 tis. Kè, z toho 21 441 tis. Kè z rozpo-
ètových prostøedkù státního rozpoètu a 3 438 tis. Kè
z prostøedkù PHARE.

V roce 1999 jsou v rozpoètu kapitoly M�MT vyèle-
nìny k zaji�tìní Sondy Maturant 99 finanèní prostøed-
ky v celkové vý�i 25 036 tis. Kè.

D. Pøíspìvkové organizace zøízené M�MT

1. Nakládání s rozpoètovými prostøedky

Ústav odvedl za rok 1998 do státního rozpoètu vý-
nos z pronájmu státního majetku pouze ve vý�i 304 950
Kè, pøesto�e skuteèný výnos dosáhl èástky 2 333 186 Kè.

Za nemovitosti najaté od Ústavu hradil nájemce
v roce 1998 nájemné se zpo�dìním. Ústav nevyúètoval
nájemci smluvní penále za pozdní platby nájemného
v celkové vý�i 76 537 Kè.

Ústav proplatil koordinátorùm Sondy Maturant 98
cestovní náhrady za pou�ití soukromých motorových
vozidel pøi slu�ebních cestách, a to i mezi místy s pøímým
spojením prostøedky veøejné hromadné dopravy. Pøi ces-
tách nebyly pøevá�eny �ádné materiály a ve voze cesto-
vala jen jedna osoba na jedno cílové místo. Za tyto cesty
Ústav v roce 1998 vyplatil cestovní náhrady ve 30 804
Kè. Pøi pou�ití prostøedkù veøejné hromadné dopravy by
vynalo�ená èástka byla podstatnì ni��í.

Kromì toho Ústav v rámci Sondy Maturant 98 uhra-
dil silnièní daò ve vý�i 14 025 Kè za vozidla, která nebyla
pro Ústav pøedmìtem danì.

Centrum ÈB, kterému Finanèní úøad v Èeských Bu-
dìjovicích ulo�il na základì provedené finanèní revize
odvést neoprávnìnì pou�ité finanèní prostøedky státní-
ho rozpoètu vèetnì penále v celkové vý�i 727 261 Kè,
nepou�ilo k úhradì prostøedky rezervního fondu.

Centrum HK povìøilo organizaci uspoøádáním stu-
dentských soutì�í a poukázalo jí èástku 136 000 Kè.
Centrum HK pøevzalo vyúètování pøíspìvku, ani� by
u èásti tìchto prostøedkù v celkové vý�i 18 190 Kè
ovìøilo vìrohodnost dokladù a pou�ití tìchto finanè-
ních prostøedkù v souladu s urèeným úèelem.

Centrum HK zorganizovalo v roce 1998, mimo svou
hlavní náplò, sedm poznávacích zahranièních zájezdù. Z to-
ho dva poznávací zahranièní zájezdy zorganizovalo v ob-
dobí, kdy nemìlo k organizování zahranièních zájezdù
oprávnìní. U �esti zájezdù stanovilo výnosy v takové vý-
�i, �e pøi vykázání nákladù na tyto zájezdy vykázalo ztrá-
tu v celkové vý�i 82 716 Kè.

2. Zadávání veøejných zakázek

Ústav vyzval v roce 1998 s odkazem na § 50 odst. 1
písm. c) zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných
zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., pouze jediné-
ho zájemce - firmu Dolstav, spol. s r. o. - k podání nabíd-
ky na vypracování kompletní projektové dokumentace a
pro výstavbu plynové kotelny a rekonstrukci systému
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ústøedního topení, pøesto�e pøedpokládaná cena za vy-
pracování projektové dokumentace bez danì z pøida-
né hodnoty (dále jen �DPH�) èinila 224 700 Kè a pøedpo-
kládaná cena vlastní výstavby kotelny a rekonstrukce
systému ústøedního topení bez DPH èinila 2 933 100 Kè.
Ústav mìl postupovat podle § 49a, resp. § 49 a vy�á-
dat si nabídky nejménì od tøí, resp. pìti zájemcù.

Dne 29. 10. 1998 Ústav uèinil telefonickou výzvu
k podání nabídek na veøejnou zakázku na opravy ob-
jektù ètyøem zájemcùm, a to do 13. 11. 1998. Je�tì pøed
stanoveným termínem pro pøedlo�ení nabídek v�ak
Ústav vyzval dne 6. 11. 1998 firmu Dolstav, spol. s r. o.,
k podání nabídky na veøejnou zakázku na stavební
opravy na stejných objektech podle § 50 odst. 1 písm. c)
s odvoláním na �pùvodní veøejnou zakázku ze dne 29. 10.
1998�. Dne 13. 11. 1998 uzavøel Ústav s firmou Dolstav,
spol. s r. o., smlouvu se stanovenou smluvní cenou ve
vý�i 2 343 900 Kè bez DPH a tentý� den uzavøel
i dodatek, který se týkal prací na základì výzvy uèinìné
jednomu zájemci dne 6. 11. 1998 se smluvní cenou
1 134 850 Kè bez DPH. Nejpozdìji dne 6. 11. 1998 tedy
Ústav znal skuteèný rozsah provádìných prací, jejich�
cena dle smlouvy a dodatku ze stejného dne èinila cel-
kem 3 478 750 Kè bez DPH. Ústav uzavøel smlouvu dle
§ 536 a násl. zákona è. 513/1991 Sb., obchodní záko-
ník, pøed vyhodnocením v�ech nabídek.

Uvedený postup svìdèí o poru�ení zákona è. 199/
/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb.

Centrum V� v roce 1998 proplatilo firmì za provede-
ní tiskaøských prací celkem 508 687 Kè bez DPH (z toho
ve dvou pøípadech byla fakturována èástka pøes 100 tis.
Kè bez DPH), ani� by postupovalo podle § 49a zákona
è. 199/1994 Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb.

3. Hospodaøení s majetkem státu

Centrum ÈB nezaøadilo do úèetní evidence majetek
v poøizovací cenì 106 221 Kè (fax, osobní poèítaè a tis-
kárnu) poøízený v letech 1994 a 1995 z prostøedkù úèelo-
vé dotace na soutì� �Evropa ve �kole�. Vztah k majetku
mezi Centrem ÈB a obèanským sdru�ením, které uvedený
majetek bezplatnì u�ívá, nebyl do ukonèení kontroly
smluvnì upraven.

4. Vedení úèetnictví

Ústav, Centrum V� a Centrum ÈB nedodr�ely pøi ve-
dení úèetnictví úètovou osnovu a postupy úètování tím,
�e v nìkterých pøípadech úètovaly náklady na nespráv-
né úèty, co� mìlo za následek i zkreslení výnosù a nákla-
dù roku 1998. Nevedly úèetnictví úplnì, prùkaznì a správ-
nì, nebo� napø. Ústav v nìkterých pøípadech uvádìl roz-

dílná èísla dokladu v hlavní knize a v knize vydaných
faktur a provádìl opravy v úèetních dokladech nepøípust-
ným zpùsobem. Centrum ÈB dále napø. nesprávnì úèto-
valo náklady hrazené na poèátku následujícího úèetního
období, vedlo neúplnou evidenci majetku a nesprávnì
stanovilo vý�i odpisù hmotného investièního majetku.

E. Shrnutí a vyhodnocení

V oblasti výkonu funkce zøizovatele M�MT neza-
jistilo, aby zøizovací listiny jeho pøíspìvkových organi-
zací obsahovaly zákonem stanovené nále�itosti. Øada
uvedených údajù ji� neodpovídala skuteènosti.

M�MT v nìkterých pøípadech nakládalo s prostøed-
ky státního rozpoètu nehospodárnì, nebo� z nich napø.
provádìlo externím dodavatelùm úhrady za èinnosti, kte-
ré spadaly do náplní práce zamìstnancù ministerstva.

V oblasti hospodaøení s majetkem státu M�MT do-
stateènì nezaji��ovalo ochranu majetku, nebo� jej v nì-
kterých pøípadech nevedlo v pøedepsané evidenci a ne-
vymáhalo vzniklé �kody vùèi odpovìdným osobám.

Kontrolované pøíspìvkové organizace M�MT ne-
vedly státní majetek v pøedepsané evidenci, nevymáhaly
penále za pozdní platby nájemného, nesledovaly hospo-
dárnost pøi  pou�ívání pøíspìvkù poskytnutých na za-
bezpeèení studentských soutì�í, poru�ovaly zákon o za-
dávání veøejných zakázek a nedodr�ovaly zákon o úèet-
nictví. Dále byl u tìchto organizací napø. zji�tìn odvod
výnosù z pronájmu státního majetku ni��í o více ne�
2 mil. Kè.

Na pøípravu nového pojetí ukonèování studia na
støedních �kolách pøi uskuteèòování �Programu
MATURANT  2 000 - Transformace maturitních zkou-
�ek� M�MT pou�ilo prostøedky státního rozpoètu v cel-
kové vý�i 21 441 tis. Kè, z toho 20 121 tis. Kè v roce
1998. Pøi pou�ití tìchto prostøedkù M�MT nepostupo-
valo hospodárnì, nebo� napø. nezadalo práce svým pøí-
spìvkovým organizacím, které jsou k tìmto úèelùm ur-
èeny, ale nadaci, která v roce 1998 nemohla provádìt
podnikatelskou èinnost. Pøi kontrole M�MT nedolo-
�ilo vyhodnocení závìreèné zprávy k projektu a nepøed-
lo�ilo své zámìry a vyu�ití výsledkù Programu. Pøi po-
skytnutí pøíspìvku svým pøíspìvkovým organizacím na
zabezpeèení jednotlivých sond Programu M�MT dùsled-
nì nesledovalo hospodárnost ani nepo�adovalo konkrét-
ní dolo�ení pou�ití prostøedkù.

V rozpoètu kapitoly M�MT na rok 1999 byly na 
�Program Maturant 2 000 - Transformace maturitních
zkou�ek� vyèlenìny prostøedky v celkové vý�i 25 036
tis. Kè.


