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98/20
Hospodaøení se státním majetkem a s prostøedky státního rozpoètu

kapitoly Ministerstvo �ivotního prostøedí

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/20. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypraco-
val Ing. Zdenìk Smìlík.

Cílem kontroly bylo provìøit hospodaøení s majet-
kem státu a s prostøedky státního rozpoètu.

Kontrolu provedly v období od prosince 1998 do
dubna 1999 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru �ivot-
ního prostøedí a výstavby a z oblastních odborù v Èes-
kých Budìjovicích, Hradci Králové a Tøebíèi.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo �ivotního prostøedí (dále jen �M�P�).

Rozpoètové organizace (dále jen �RO�) zøízené M�P:
� Geofond Èeské republiky (dále jen �Geofond�),
� Èeská inspekce �ivotního prostøedí (dále jen �ÈI�P�).

Pøíspìvkové organizace (dále jen �PO�) zøízené M�P:
� Èeský ekologický ústav (dále jen �ÈEÚ�),
� Èeský geologický ústav (dále jen �ÈGÚ�),
� Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Prùhonice

(dále jen �VÚOZ�),
� Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka

(dále jen �VÚV�),
� Správa Krkono�ského národního parku,
� Správa národního parku a chránìné krajinné oblasti

�umava (dále jen �SNP �umava�),
� Správa národního parku Podyjí (dále jen �SNP Po-

dyjí�).

Zoologické zahrady:
� Východoèeská zoologická zahrada - Safari, Dvùr Krá-

lové nad Labem,
� Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou,
� Zoologická zahrada mìsta Brna,
� Zoologická zahrada v Jihlavì.

Obèanská sdru�ení:
� SULIMO - sdru�ení pro záchranu dravcù a sov, Hlubo-

ká nad Vltavou,
� Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody

54/55 Veronica, Brno.

Obce a mìsta:
� obec Ralsko,
� mìsto Bìlá pod Bezdìzem,
� mìsto Zákupy.

Námitky proti kontrolním protokolùm, které podaly
kontrolované osoby v osmi pøípadech, byly vypoøádá-
ny vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o ná-
mitkách.

K o l e g i u m   N K Ú na svém XII. zasedání, konaném
dne 31. 5. 1999,

s c h v á l i l o  usnesením è. 1/XII/99
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

Úvod do kontrolované problematiky

Státní rozpoèet ÈR na rok 1998 byl schválen záko-
nem è. 348/1997 Sb., o státním rozpoètu ÈR na rok 1998.
Ukazatele rozpoètu kapitoly 315 - Ministerstvo �ivotní-
ho prostøedí rozepsalo Ministerstvo financí (dále jen
�MF�) dopisem ze dne 19. 12. 1997. M�P rozepsalo zá-
vazné ukazatele rozpoètu na RO a PO ve své pùsobnosti
dopisem ze dne 26. 1. 1998.

Z rozpoètu M�P byly poskytovány RO a PO v jeho
pùsobnosti i dal�ím (mimoresortním) organizacím, ob-
cím, fyzickým osobám a obèanským sdru�ením pøíspìv-
ky a dotace v rámci schválených úèelových programù.
Kromì toho byly zaji��ovány slu�by, geologickoprùzkum-
né práce, odborné studie, posudky, technická pomoc, ana-
lýzy, poradenství, normy a pod. a nákupy hmotného
i nehmotného majetku na základì uzavøených smluv.

Kontrola byla zamìøena na úèelnost a hospodár-
nost pou�ití prostøedkù státního rozpoètu. Efektivnost
pou�ívání rozpoètových prostøedkù byla hodnocena v kon-
textu celkové èinnosti organizace, tj. jak naplòuje úkoly
v oblasti �ivotního prostøedí. Mezi provìøované sku-
teènosti patøilo i nakládání s majetkem ve vlastnictví
státu vèetnì úèetní evidence tohoto majetku. Pozornost
byla vìnována hospodaøení s prostøedky na rozvojové
programy vèetnì výzkumu a vývoje a rovnì� poskyto-
vání prostøedkù na externí poradenské a konzultaèní
slu�by. Kontrole byly podrobeny RO a PO, které neby-
ly kontrolovány pøi kontrolní akci è. 95/24 - Kontrola
hospodaøení s prostøedky státního rozpoètu kapitoly
�Ministerstvo �ivotního prostøedí�, který byl zveøejnìn
ve Vìstníku NKÚ, èástka III, roèník 1996. Správy ná-
rodních parkù byly podrobeny kontrole opakovanì
vzhledem k mno�ství nedostatkù zji�tìných minulou
kontrolní akcí.
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I .
Systémové nedostatky a charakteristika

nejdùle�itìj�ích kontrolních zji�tìní

A. Ministerstvo �ivotního prostøedí

1. Ve stanoveném termínu nebyl splnìn úkol ulo�ený
usnesením vlády ze dne 25. 9. 1997 è. 584, k návrhu
státního rozpoètu ÈR na rok 1998 (bod IV/5 písm. a)
- tj. nebyl dodr�en termín 15 dnù pro stanovení obje-
mù poskytovaných prostøedkù a dal�í ukazatele pro
organizace v pùsobnosti resortu, k èemu� docházelo
i v minulých letech.

2. Plánované pøíjmy kapitoly byly stejnì jako v minu-
lých letech znaènì podhodnoceny - pøíjmy byly pøe-
kroèeny o cca 71 % oproti pùvodnímu rozpoètu. Vy��í
pøíjmy vykázala stejnì jako v minulých letech napø.
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR z titulu zvý�e-
ných pøíjmù ze vstupného a ostatních slu�eb (cca 7
mil. Kè oproti upravenému rozpoètu) ve zpøístupnì-
ných jeskyních; dále byly vykázány vy��í pøíjmy napø.
z úhrady za vyu�ití geologických vrtù (cca 8,5 mil. Kè),
jejich� poøízení bylo financováno z prostøedkù státní-
ho rozpoètu.

3. Prostøedky z  Programu péèe o krajinu (dále jen �PPK�)
byly poskytnuty pøíjemcùm v závìru roku 1998 na zá-
kladì pøejímek prací, které probíhaly do konce listopa-

du 1998. Èasovì nároèné transfery prostøedkù z úètu
M�P na úèty obcí pøes úèty okresních úøadù (dále jen
�OkÚ�) zpùsobily, �e prostøedky byly pøipsány na úèty
obcí koncem prosince a v nìkterých pøípadech a�
v lednu 1999. Obce pak platily faktury dodavatelù
v prùbìhu ledna 1999. Tím do�lo k èasovému posunu
èerpání prostøedkù za provedené práce z roku 1998 do
roku 1999. M�P �ádalo MF o zohlednìní tohoto èa-
sového pou�ití prostøedkù poskytnutých z PPK v roce
1998 a� v roce 1999 (jedná se o prostøedky ve vý�i
celkem 2 383 592 Kè), o zahrnutí tìchto výdajù do zú-
ètování roku 1998 a souèasnì o zru�ení povinnosti
odvodu.

4. PO kromì pøíspìvku na èinnost, dotací na investice a
dotací v rámci programù dostávají i dal�í prostøedky
pøímo na svùj bì�ný úèet z dal�ích polo�ek rozpoètu
M�P na smluvním základì. Pøitom se jedná o úhradu
za práce, které tyto organizace vykonávají v rámci své-
ho pøedmìtu èinnosti. Tyto prostøedky PO nevykazo-
valy v pøíspìvku na èinnost, ale jako tr�by.

5. Pro financování projektù výzkumu a vývoje (dále jen
�VaV�) pøes kapitolu Ministerstvo �ivotního prostøedí
nejsou v interním pøedpise stanoveny limity pro vý�i
mzdových nákladù ani �ádná kritéria pro urèování vý�e
zisku nebo výbìr kooperantù (pøíp. podkooperantù).
Nositelé projektù pøi výbìru kooperujících organizací
tak nebyli zavázáni k dodr�ování �ádných pravidel ani

Vybrané závazné ukazatele kapitoly Ministerstvo �ivotního prostøedí (v tis. Kè)

*) Pøíjmy bez mimorozpoètových zdrojù èinily 41 800 tis. Kè.
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k postupu podle zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání
veøejných zakázek. Vykonávání èinností majících cha-
rakter technického zaji�tìní v rámci øe�ení projektù
VaV (napø. poèítaèové zpracování dat, laboratorní che-
mické analýzy, ale také tisk a rozmno�ování výsled-
ných materiálù a jejich distribuce) bylo pak rovnì�
svìøeno subjektùm pøizvaným ke spolupráci na øe�ení
projektù VaV bez výbìrového øízení.

6. Pro financování projektù Programu péèe o �ivotní pro-
støedí (dále jen �PP�P�) nejsou v interním pøedpise
stanoveny limity pro urèování vý�e zisku ani pravidla
pro výbìr kooperantù (pøíp. podkooperantù). Výbìr
realizátorù projektù byl provádìn podle zákona è. 199/
/1994 Sb., ale kooperující organizace ji� tímto zpùso-
bem vybírány nebyly, i kdy� se na dané zakázky zákon
vztahuje.

7. Zoologické zahrady (dále jen �ZOO�) jako�to pøíspìv-
kové organizace dostávaly pøíspìvky bez zdùvodnì-
né analýzy potøeb. Pøíspìvek byl poskytován prostøed-
nictvím zøizovatele ZOO a jeho pou�ití nebylo kontro-
lováno.

8. Finanèní prostøedky na sanace lokalit po Sovìtské
armádì (celá etapa prací trvá 12 mìsícù) byly pouka-
zovány na zvlá�tní bankovní úèet komisionáøù (tj. obcí
a mìst) na zaèátku rozpoètového roku, pøièem� komi-
sionáøi propláceli dodavatelùm mìsíèní faktury. Pro-
støedky tak byly z úètu M�P odeslány o jeden a� dva-
náct mìsícù døíve, ne� byly komisionáøem vyu�ity pro
stanovený úèel, tj. úhradu faktur za skuteènì prove-
dené práce. Pro pou�ití úrokù z tìchto prostøedkù, pøi-
pisovaných na úèet komisionáøe, nejsou dosud sta-
novena pravidla. U dlouhodobých sanací jsou komisi-
onáøské smlouvy uzavírány tak, �e realizace jednotli-
vých etap pøechází z období jednoho rozpoètového
roku do druhého. Etapy jsou vesmìs smluvnì stano-
veny tak, �e zaèínají 1. února a konèí 31. ledna násle-
dujícího roku.

9. Pøi výbìru dodavatelù hmotného i nehmotného majet-
ku, geologickoprùzkumných prací, øe�itelù odborných
studií, zpracovatelù analýz, posudkù, poskytovatelù
technické pomoci a slu�eb atd. nebyla v�dy dodr�ová-
na pøíslu�ná ustanovení zákona è. 199/1994 Sb.

10. Nebyla vedena centrální evidence uzavøených smluv
a nìkteré smlouvy (cca 45 %) ani nebyly oznaèeny
evidenèním èíslem. Byly sjednávány smlouvy s iden-
tickým pøedmìtem díla; u cca 50 % smluv byla cena
stanovena dohodou bez dolo�ení kalkulace (v nìkte-
rých smlouvách byla sjednaná cena znaènì vysoká
vzhledem k dobì trvání smlouvy a pøedmìtu plnìní);
o pøevzetí výsledkù plnìní nebyly poøizovány zápi-
sy; plnìní nebylo datováno ani autorizováno; byly
poskytovány zálohy (ve vý�i cca 50 % ceny za eta-
pu) ihned po podpisu smlouvy (resp. dodatku ke
smlouvì); smlouvy pøitom neobsahovaly ustanove-
ní o mo�nosti odstoupení od smlouvy a vrácení zálo-
hy v pøípadì, kdy dodavatel smlouvu neplní. Byly
uzavøeny smlouvy na dobu urèitou vesmìs s platností
na dobu nìkolika let. Prostøedky byly vynakládány
i na práce, jejich� potøebnost a vyu�ití nebylo odù-
vodnìno.

11. Stejnokroje byly pøidìlovány i tìm zamìstnancùm
M�P, kterým stejnokroj nenále�el. Navíc tím, �e pøi-
dìlované stejnokroje nemìly v nìkterých pøípadech
v�echny povinné souèásti, neplnily stanovený úèel
ve smyslu pøedpisù.

12. Výkon správce vnitøní poèítaèové sítì M�P vèetnì
technické èásti vnitøního administrativního systému
byl zaji��ován smlouvami o dílo uzavøenými se dvì-
ma fyzickými osobami ji� v roce 1995. Na problema-
tiènost tohoto zpùsobu upozoròoval NKÚ ji� pøi kon-
trolní akci è. 95/24. Ke zmìnì stavu do�lo a� v závìru
roku 1998, kdy byly uzavøeny nové smlouvy s jinými
dodavateli.

13. Hospodaøení s majetkem M�P vykazovalo zásadní
nedostatky, napø. nebyla provedena dùsledná fyzic-
ká inventura majetku - výpoèetní techniky; na tento
stav upozoròoval NKÚ ji� pøi  kontrolní akci è. 95/24.
Dále nebyla vedena evidence drobného nehmotného
investièního majetku (dále jen �DNIM�).

14. Vrchní státní dozor a státní dozor v ochranì pøírody
nebyl dùslednì provádìn. Napø. po vyhlá�ení Ná-
rodního parku �umava nebylo zaji�tìno uvedení sta-
vu hospodaøení na jeho území do souladu s platnými
obecnì závaznými pøedpisy.

B. Rozpoètové a pøíspìvkové organizace

1. RO a PO nepostupovaly v�dy nejhospodárnìj�ím
zpùsobem a nedbaly na dosahování maximálních pøí-
jmù. Napø. uzavíraly dodatky smluv o dílo, které zvý-
hodòovaly dodavatele a nebyly v souladu s výsledky vý-
bìrových øízení, v jiných pøípadech zaplatily vy��í
èástky ne� smluvní, dùslednì nevedly oddìlenì ná-
klady hospodáøské a hlavní èinnosti, neúètovaly a ne-
vybíraly odpovídající èástky v souvislosti s pronájmy
státního majetku vlastním zamìstnancùm.

2. Úèelové finanèní prostøedky nebyly v�dy pou�ity
pouze pro stanovený úèel. Prostøedky na øe�ení pro-
jektù VaV, kde je úèel stanoven smlouvou se zadava-
telem, byly pou�ity i mimo rámec daného projektu.

3. Podmínky stanovené pro pou�ívání prostøedkù státní-
ho rozpoètu nebyly v�dy dodr�eny. Pøi poøizování
investièního majetku PO v nìkterých pøípadech ne-
respektovaly zásady, které jim urèilo M�P jako zøizo-
vatel.

4. V evidenci pozemkù a pøi nakládání s nimi byly zji�tì-
ny záva�né nedostatky. Týkaly se neúplné evidence
pozemkù a pronájmu pozemkù v rozporu s platnými
pøedpisy a za znaènì nevýhodných podmínek pro
pronajímající organizaci.

5. Veøejné zakázky nebyly v�dy zadávány v re�imu záko-
na è. 199/1994 Sb., co� se týkalo investièních i neinves-
tièních dodávek. U nìkterých zakázek nebyly dodr�e-
ny v�echny po�adavky zákona è. 199/1994 Sb., napø.
pøi stanovení kritérií výbìru, hodnocení kvalifikaèních
pøedpokladù, zpracování a odeslání evidenèních listù
a oznámení výbìru nejvhodnìj�ího uchazeèe.
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6. Nositelé projektù PP�P a VaV nezadávali zakázky ko-
operujícím subjektùm v re�imu zákona è. 199/1994 Sb.

7. Nìkteré z organizací, které mìly smlouvami o øe�ení
projektù stanovenu finanèní spoluúèast, nesledovaly
dùslednì èerpání vlastních prostøedkù na projektech
VaV. Rovnì� bylo zji�tìno, �e v rozporu se smlouvami
se nositelé na øe�ení nepodíleli správnou vý�í vlast-
ních finanèních prostøedkù.

8. Nebyla v�dy dodr�ena doba stanovená ve smlouvách
o øe�ení projektù PP�P, kdy je mo�né èerpat finanèní
prostøedky.

9. Úèetnictví nebylo v�dy vedeno úplnì, prùkazným zpù-
sobem a správnì. Úèetní doklady neobsahovaly v�dy
pøedepsané nále�itosti.

10. Hospodaøení na území Národního parku �umava ne-
bylo po jeho vyhlá�ení uvedeno do souladu s obecnì
závaznými pøedpisy.

C. Zoologické zahrady

1. Je tøeba zvá�it vydání obecnì závazného pøedpisu
o zoologických zahradách a pøedev�ím zajistit ochra-
nu názvu �ZOO� pøed neoprávnìným pou�íváním
v obchodním styku.

2. Pøíspìvek na chov urèených ohro�ených druhù svì-
tové fauny byl pou�íván i na chov jiných ohro�ených
druhù.

D. Obce a mìsta

Nedodr�ovaly ustanovení komisionáøských smluv
tím, �e

� neøe�ily odchylky skuteènì provedených a fakturova-
ných prací od prací vymezených v provádìcím projek-
tu (napø. mìsto Zákupy a obec Ralsko);

� pøevádìly prostøedky mezi jednotlivými etapami prací.

II .

Kontrolní zji�tìní

A. Ministerstvo �ivotního prostøedí

1. nejednalo podle ustanovení § 24 zákona ÈNR è. 2/
/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních
orgánù státní správy Èeské republiky, které stanoví:

�Ministerstva peèují o nále�itou právní úpravu vìcí
patøících do pùsobnosti ÈR; pøipravují návrhy zá-
konù a jiných právních pøedpisù týkajících se vìcí,
které patøí do jejich pùsobnosti, jako� i návrhy, je-
jich� pøípravu jim vláda ulo�ila; dbají o zachovává-
ní zákonnosti v okruhu své pùsobnosti a èiní podle
zákonù potøebná opatøení k nápravì.�

O d ù v o d n ì n í:

a) Pøi zpracování Zásad PP�P M�P ÈR pro rok 1998 a pøi
pøípravì smluv pro poskytování prostøedkù PP�P

nezabezpeèilo M�P promítnutí nezbytných zákonných
po�adavkù do postupù výbìru a usmìròování realizá-
torù a kooperantù projektù PP�P (napø. zákon è. 199/
/1994 Sb.).

b) Jako zøizovatel PO nezajistilo dodr�ování zákonnosti a
nezabezpeèilo, aby SNP �umava jako pøíslu�ný orgán
státního dozoru v ochranì pøírody dodr�ovala pod-
mínky pro èinnost a hospodaøení Národního parku �u-
mava v souladu s obecnì závaznými právními pøedpi-
sy. Naøízením vlády Èeské republiky è. 163/1991 Sb. ze
dne 20. bøezna 1991, kterým se zøizuje Národní park
�umava a stanoví podmínky jeho ochrany, byl na pøed-
mìtné lokalitì zøízen Národní park �umava. Touto sku-
teèností byly pozmìnìny i podmínky hospodaøení na
tomto území. Ustanovení § 16 odst. 1 písm. m) zákona
ÈNR è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, mj.
stanoví: �Na celém území národních parkù je zaká-
záno... m) tì�it nerosty, horniny a humolity kromì sta-
vebního kamene a písku pro stavby na území národ-
ního parku ...� Ve smyslu vý�e uvedených zákonných
pøedpisù do�lo v lokalitì Soumarský most od roku
1960, kdy bylo vydáno povolení k tì�bì ra�eliny ná-
rodnímu podniku Ra�elinové závody, k podstatné zmì-
nì právních podmínek a vydané povolení se stalo na-
bytím úèinnosti zákona è. 114/1992 Sb. neplatným a
neúèinným. Proto jej mìl pøíslu�ný orgán, kterým je
podle zákonného opatøení pøedsednictva Národního
shromá�dìní è. 61/1956 Sb. Ministerstvo zemìdìlství
(dále jen �MZe�), pro nezákonnost z úøední povinnosti
zru�it. Ze strany M�P ani MZe nebyly od doby zøízení
národního parku uèinìny �ádné kroky vedoucí k od-
stranìní stavu, který je v rozporu se zákonem è. 114/
/1992 Sb. M�P jako orgán vrchního státního dozoru
souèasnì neplnilo povinnosti ulo�ené ustanoveními
§  78 odst. 1 a § 85 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb.,
která mj. stanoví: �Na území národních parkù ... vy-
konávají státní správu v ochranì pøírody a krajiny
správy národních parkù a chránìných krajinných
oblastí (dále jen �správa�), není-li podle tohoto zá-
kona pøíslu�ná obec, ministerstvo �ivotního prostøe-
dí nebo Èeská inspekce �ivotního prostøedí ...�

�Ministerstvo �ivotního prostøedí dozírá v rámci
vrchního dozoru v ochranì pøírody na to, jak okres-
ní úøady, správy ... provádìjí ustanovení tohoto zá-
kona a provádìcích pøedpisù. Ministerstvo �ivotní-
ho prostøedí dozírá zejména, jak jsou dodr�ována
rozhodnutí a závazná stanoviska orgánù ochrany
pøírody, plnìny povinnosti vyplývající ze zákona
o ochranì pøírody a krajiny, zpracovávány a zaji��o-
vány plány péèe o zvlá�tì chránìná území a ... dodr-
�ovány podmínky ochrany národních parkù ... Zjistí-
li ministerstvo �ivotního prostøedí závady, ulo�í po-
tøebná opatøení k jejich odstranìní.�;

2. poru�ilo ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky MF ÈR
è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpoètovými pro-
støedky státního rozpoètu Èeské republiky a o fi-
nanèním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových
organizací, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kde je mj.
stanoveno:



Èástka  2    Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1999 Strana 144

�Organizace hospodaøící s rozpoètovými prostøedky
je povinna pøi plnìní rozpoètu dbát, aby ... plnila úkoly
hrazené ze státního rozpoètu republiky nejhospodár-
nìj�ím zpùsobem a aby efektivnì vyu�ívala rozpo-
ètových prostøedkù. Rozpoètové prostøedky mù�e po-
u�ívat jen k úèelùm, pro které byly urèeny ...�

O d ù v o d n ì n í:

a) Finanèní prostøedky urèené na sanace lokalit po So-
vìtské armádì na celou etapu prací (12 mìsícù) M�P
poukazovalo na zaèátku rozpoètového roku na úèet
komisionáøe za situace, kdy komisionáø proplácel do-
davateli faktury mìsíènì. Takto byly prostøedky z úètu
M�P odeslány o jeden a� dvanáct mìsícù døíve, ne�
byly komisionáøem vyu�ity pro úhradu faktur za sku-
teènì provedené práce. V roce 1998 bylo na tyto práce
vynalo�eno celkem 88 mil. Kè. M�P pøitom nestano-
vilo pravidla pro pou�ití úrokù z tìchto prostøedkù,
pøipisovaných na úèet zalo�ený komisionáøem.

b) Dodavatelùm geologickoprùzkumných prací byly
poskytovány zálohy ve vý�i kolem 50 % ceny za roèní
etapu hned po podpisu smlouvy, resp. dodatku ke
smlouvì. Vesmìs se jednalo o smlouvy uzavøené na
dobu nìkolika (a� 10) let, kdy celková sjednaná cena
èasto pøevy�ovala 50 mil. Kè (ojedinìle byla sjednána
i cena vy��í ne� 100 mil. Kè, plnìní roèních etap dosa-
hovalo vý�e a� 28 mil. Kè). V roce 1998 bylo na zákla-
dì tìchto smluv zaplaceno celkem 154 mil. Kè. Napø.
v prosinci 1998 byly uzavøeny dvì smlouvy s obchod-
ními spoleènostmi a dodavatelùm byly z rozpoètu ro-
ku 1998 poskytnuty zálohy celkem ve vý�i 0,9 mil.
Kè z èástky 3,971 mil. Kè s termínem plnìní listopad
1999, resp. únor 2000.

c) M�P vynalo�ilo prostøedky v celkové vý�i 0,7 mil. Kè
za práce (studie, analýzy, konzultace, poradenství
apod.), jejich� provedení nemohlo dolo�it. Na M�P ne-
byly k dispozici výsledky tìchto prací ani dal�í dokla-
dy (napø. nìkteré smlouvy), na jejich� základì byly
prostøedky èerpány.

d) Cena za �odborné slu�by pro výkon státní správy�
byla èasto stanovena dohodou, a tedy nebyla dolo�e-
na kalkulací (cca 50 % smluv). V roce 1998 bylo na
základì tìchto smluv zaplaceno celkem 27,7 mil. Kè.
Pøitom v nìkterých smlouvách byla sjednaná cena
znaènì vysoká vzhledem k dobì trvání smlouvy a pøed-
mìtu plnìní. Napø. dne 1. 12. 1998 byla uzavøena smlou-
va s fyzickou osobou - dodavatelem studie �Podklady
pro posuzování koncepcí a ÚPD VÚC (strategická a
poradenská èinnost na úseku EIA)� s termínem plnì-
ní do 10. 12. 1998, cena byla stanovena dohodou na
50 000 Kè. Zpracovaná studie nebyla datována ani au-
torizována. Dále poskytovalo zálohy bezprostøednì po
podpisu smlouvy; vý�e záloh se vìt�inou pohybova-
la okolo 40 % sjednané ceny díla. Smlouvy pøitom ne-
obsahují sankèní postihy za vadné plnìní ani ustano-
vení o odstoupení od smlouvy a vrácení zálohy v pøí-
padech, kdy dodavatel smlouvu neplní. Napø. s ob-
èanským sdru�ením uzavøelo M�P smlouvu v záøí 1998
na zpracování studie s námìtem ochrany pøírody Lysé

hory -  termín plnìní 10. 12. 1998. Cena byla stanovena
dohodou na èástku 99 000 Kè, záloha ve vý�i 45 000
Kè byla poskytnuta do tøí dnù po podpisu smlouvy.
Zhotovitel nesplnil celý pøedmìt smlouvy a do doby
ukonèení kontroly odmítal vrátit poskytnutou zálohu.
Na základì smluv M�P proplácelo celou dohodnutou
cenu pøed pøevzetím výsledkù plnìní.

e) Vybraní zamìstnanci M�P byli vybaveni stejnokroji.
Toto vybavení v�ak nebylo v mnoha pøípadech kom-
pletní (zamìstnanci neobdr�eli v�echny povinné sou-
èásti stejnokrojù). M�P tolerovalo, �e stejnokroje byly
no�eny rùznì kombinované, napø. se souèástmi stej-
nokrojù lesních správ, pøípadnì s jiným obleèením,
které k nim nepatøilo a byly no�eny bez oznaèení. No-
�ení stejnokrojù bez oznaèení (pøípadnì rùznì kombi-
nované) neplní úèel ve smyslu vý�e uvedených pøed-
pisù, na základì kterých byly stejnokroje pøidìleny -
oznaèení pracovníkù ochrany lesa a pracovníkù ochra-
ny pøírody. V roce 1998 bylo na nákup stejnokrojo-
vých souèástí vynalo�eno celkem 3,3 mil. Kè. M�P
dále pøidìlovalo stejnokroje pro zamìstnance minister-
stva, kterým stejnokroj podle ustanovení § 82 odst. 1
zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, nenále�í: �Nosit stejnokroje
ochrany pøírody mohou pracovníci správ a inspekce.�
V roce 1998 byly takto zakoupeny stejnokrojové sou-
èásti pro pracovníky ministerstva celkem za 0,2 mil. Kè.

f) V roce 1996 pøestalo M�P øe�it vrácení prostøedkù
z bezúroèných pùjèek poskytnutých pøed rokem 1993
Federálním výborem pro �ivotní prostøedí na øe�ení
projektù podporovaných v rámci Státního programu
péèe o �ivotní prostøedí a ani neuplatnilo vymáhání
dlu�ných èástek u pøíslu�ných orgánù. Celková vý�e
nesplacených pohledávek je 1,4 mil. Kè;

3. poru�ilo ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky è. 205/1991
Sb. (citace viz bod II. A. 2).

O d ù v o d n ì n í:

M�P uzavøelo smlouvy o �skladování dokumenta-
ce� na dobu urèitou. Ve smlouvách nejsou uvedeny pod-
mínky úpravy cen ani podmínky, za kterých mù�e M�P
odstoupit od smlouvy;

4. poru�ilo ustanovení § 30 odst. 2 vyhlá�ky è. 205/1991
Sb. (citace viz bod II. A. 2) a souèasnì nerespektovalo
ustanovení § 43 zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zá-
koník, které stanoví:

�Úèastníci jsou povinni dbát, aby pøi pøípravì smluv-
ních vztahù bylo odstranìno v�e, co by mohlo vést ke
vzniku rozporù.�

O d ù v o d n ì n í:

V prosinci roku 1994 uzavøelo M�P na dobu nìkoli-
ka let smlouvy na �In�enýring v oblasti technických
prací v geologickém prùzkumu hrazeném ze státního roz-
poètu�, ve kterých je stanoven pøedmìt plnìní pouze
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rámcovì a není vymezen ani v pøíloze smluv, zejména
není specifikováno místo plnìní (identifikace lokalit).
Dvì z tìchto smluv mají identický pøedmìt plnìní i za-
dání. V roce 1998 bylo na základì tìchto smluv zaplace-
no celkem 1,1 mil. Kè; v dal�ích smlouvách není uvede-
no datum podpisu, pøitom smlouvy obsahují ustanovení
o nabytí úèinnosti dnem podpisu;

5. nepostupovalo v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1,
§ 16 odst. 1 a § 17 odst. 4 vyhlá�ky è. 205/1991 Sb.,
která mj. stanoví:

�Pøíspìvková organizace hospodaøí s finanèními
prostøedky získanými vlastní èinností a s prostøedky
pøijatými z rozpoètu zøizovatele, pøípadnì ze státní-
ho rozpoètu, a to v rámci finanèních vztahù stanove-
ných zøizovatelem, dále ... s prostøedky získanými
svou hospodáøskou èinností ...�

�Finanèní vztah mezi zøizovatelem a pøíspìvkovou
organizací je urèen tìmito závaznými ukazateli sta-
novenými zøizovatelem:

a) pøíspìvek zøizovatele na èinnost organizace,

b) dotace zøizovatele na investice,

c) individuální dotace ze státního rozpoètu republi-
ky na vybrané investièní akce.�

�Kromì pøíspìvku na èinnost poskytuje zøizovatel
pøíspìvkové organizaci dotace na investice v pøípa-
dì, �e finanèní prostøedky ve fondu reprodukce zá-
kladních prostøedkù pøíspìvkové organizace nesta-
èí na její nezbytné investièní potøeby.�

O d ù v o d n ì n í:

M�P poukazovalo PO kromì pøíspìvku na èinnost a
dotace na investice dal�í prostøedky pøímo na jejich bì�-
ný úèet na základì uzavøené smlouvy, napø. na zpra-
cování studií, na øe�ení projektù PP�P apod. Jednalo se
zejména o práce, které tyto organizace vykonávají v rámci
svého pøedmìtu èinnosti. Napø. VÚV na svùj bì�ný úèet
obdr�el celkem 7,3 mil. Kè, SNP �umava 0,7 mil. Kè,
ÈHMÚ 4,7 mil. Kè. Tyto prostøedky PO nevykazují
v polo�ce �Pøíspìvky na èinnost PO� rozpoètu kapitoly
M�P;

6. poru�ilo ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 zákona è. 199/
/1994 Sb., v platném znìní, která stanoví:

[znìní platné od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1996]

�K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhla�uje
zadavatel obchodní veøejnou soutì� o nejvýhodnìj�í
nabídku. Pøi obchodní veøejné soutì�i postupuje za-
davatel podle obchodního zákoníku, pokud tento
zákon nestanoví jinak.�

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� na základì obchodní veøejné soutì�e pod-
le odstavce 1 je pøípustné pouze pøi splnìní podmí-
nek stanovených v § 49 nebo v § 50 tohoto zákona.�

[znìní platné od 1. 7. 1996]

�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 nestanoví
jinak.�

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

O d ù v o d n ì n í:

M�P bez vyhlá�ení obchodní veøejné soutì�e o nej-
výhodnìj�í, resp. nejvhodnìj�í nabídku a bez pou�ití ji-
ného zpùsobu zadání veøejné zakázky podle podmínek
stanovených v ustanovení § 49 a § 50 zákona, resp.
v èásti tøetí zákona (v pøíslu�ných èasových obdobích):

a) po nabytí úèinnosti zákona (1. 1. 1995) uzavøelo 9 smluv
na geologickoprùzkumné práce, jejich� pøedmìt pl-
nìní pøevy�uje èástku 100 000 Kè bez DPH. Takto byly
uzavøeny smlouvy v celkové vý�i  39,6 mil. Kè, na je-
jich� základì bylo v roce 1998 vyplaceno 9,8 mil. Kè;

b) uzavíralo smlouvy na odborné slu�by pro výkon stát-
ní správy, jejich� pøedmìt plnìní pøevy�uje v jednotli-
vých pøípadech èástku 100 000 Kè bez DPH. Na zá-
kladì tìchto smluv bylo v roce 1998 celkem vyplaceno
0,6 mil. Kè;

c) pro zamìstnance resortu byly v roce 1998 nakoupeny
stejnokroje ve finanèním objemu 3,3 mil. Kè. Dodávky
byly realizovány na základì jednotlivých objednávek
(v roce 1998 bez smluvního zabezpeèení);

d) poøídilo v roce 1998 poèítaèe v cenì 0,4 mil. Kè, navíc
nedolo�ilo ani platnou smlouvu nebo objednávku;

7. pøi uzavírání smluv na veøejné zakázky v roce 1998
na zabezpeèení informaèního systému, informaèní
techniky a technologií M�P neplnilo podmínky sta-
novené v èásti tøetí zákona è. 199/1994 Sb., napø.:

�  zadalo veøejnou zakázku na �Dodávku výpoèetní
techniky� (cena 3,3 mil. Kè) a na �Dodávku soft-
ware II� (cena 1,9 mil. Kè) podle ustanovení § 49
odst. 1 tého� zákona, které mj. stanoví: �U veøejných
zakázek, u kterých vý�e budoucího penì�itého zá-
vazku � pøesáhne � 500 000 Kè �, mù�e zadava-
tel uzavøít smlouvu na podkladì písemné výzvy uèi-
nìné nejménì pìti zájemcùm.�, av�ak podání vý-
zvy pìti zájemcùm nedolo�ilo;

�  veøejnou zakázku na �Agendy AIS IS M�P� (cena
6,9 mil. Kè) zadalo výzvou podle ustanovení § 50
odst. 1 písm. a) zákona, které mj. stanoví: �Uzavøe-
ní smlouvy na podkladì písemné výzvy zaslané za-
davatelem jednomu zájemci o veøejnou zakázku �
se pøipou�tí v pøípadì a) naléhavé potøeby, jde-li
o ohro�ení �ivotù nebo zdraví lidí, havárii, pøí-
rodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpeèí �kody vel-
kého rozsahu, ��; nebyly dolo�eny doklady pro
zvolený zpùsob zadání; rovnì� pøi zadání veøejné
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zakázky na �Pokraèování projektu MEDIS� (ce-
na 3 mil. Kè) byla podána výzva jednomu zájem-
ci podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona
è. 199/1994 Sb., av�ak pro zvolený zpùsob zadání
nebyly dolo�eny doklady;

8. poru�ilo ustanovení § 7 odst. 1 zákona è. 563/1991
Sb., o úèetnictví, které stanoví:

�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:

Do èerpání polo�ky státního rozpoètu �Sanace loka-
lit po Sovìtské armádì�, která je specifickým ukazatelem
státního rozpoètu, nebyly zaúètovány èástky 98 000 Kè
a 33 000 Kè, které byly zaplaceny za tyto sanace. Navíc
do polo�ky, kam patøí mandatáøské a komisionáøské
odmìny, byly zaúètovány i  platby pro MìÚ Milovice
v celkové èástce 99 750 Kè, které byly ve skuteènosti
souèástí nákladù na sanaèní práce. Tím do�lo ke zkre-
slení výsledkù vykazovaných pøi zúètování finanèních
vztahù se státním rozpoètem;

9. poru�ilo ustanovení § 7 odst. 1 (citace viz bod II. A. 8)
a 3 zákona è. 563/1991 Sb., které stanoví:

�Úèetnictví úèetní jednotky je vedeno prùkazným
zpùsobem, jestli�e úèetní jednotka úèetní pøípady a
úèetní zápisy o jich dolo�ila nebo prokázala pøede-
psaným zpùsobem a inventarizovala majetek a zá-
vazky.�

O d ù v o d n ì n í:

Prvotní doklady byly èasto neúplné a vyskytovaly
se i pøepisované údaje bez øádného oznaèení opravy, chy-
bìla nebo byla chybnì uvádìna inventární èísla, data
pøejímacího øízení, data pøevzetí, vyskytovaly se chyby
ve specifikaci hmotného investièního majetku (dále jen
�HIM�);

10. poru�ilo ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
è. 563/1991 Sb., které mj. stanoví:

�Úèetní doklady jsou originální písemnosti, které
musí mít tyto nále�itosti: ...

b) popis obsahu úèetního pøípadu a oznaèení jeho
úèastníkù ...�

O d ù v o d n ì n í:

M�P proplácelo faktury za sí�ové slu�by zaji��ova-
né na základì smlouvy o dílo, které nemìly nále�itosti
úèetních dokladù, napø. neobsahovaly specifikaci po-
skytovaných slu�eb. V roce 1998 byly takto proplaceny
faktury v celkové èástce 1,1 mil. Kè. Navíc nìkteré faktu-
rované ceny nebyly v souladu se smluvními podmínka-
mi a byly propláceny i slu�by bez smluvního zaji�tìní.

Na základì smluv uzavøených v roce 1995 proplácelo M�P
fyzickým osobám faktury, které nemìly v�echny nále�i-
tosti úèetních dokladù, celkem bylo za rok 1998 takto
vyplaceno 0,4 mil. Kè;

11. poru�ilo ustanovení § 30 odst. 1 zákona è. 563/1991
Sb., které mj. stanoví:

�Skuteèné stavy majetku a závazkù se zji��ují in-
venturou fyzickou u majetku hmotné povahy, po-
pøípadì nehmotné povahy, nebo dokladovou �;
tyto stavy se zaznamenávají v inventurních soupi-
sech ��

O d ù v o d n ì n í:

U výpoèetní techniky nebyla provedena fyzická in-
ventura majetku. Na tuto situaci bylo M�P upozornìno
ji� pøi kontrolní akci NKÚ è. 95/24;

12. poru�ilo ustanovení § 4 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a)
zákona è. 563/1991 Sb. a ustanovení § 6 písm. a)
vyhlá�ky FMF è. 119/1988 Sb., o hospodaøení s ná-
rodním majetkem, která mj. stanoví:

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

�Jednotlivé slo�ky majetku a závazkù v úèetnictví
a v úèetní závìrce oceòují úèetní jednotky tìmito
závaznými zpùsoby:

a) hmotný majetek kromì zásob s výjimkou majet-
ku vytvoøeného vlastní èinností se oceòuje poøi-
zovacími cenami nebo reprodukèními poøizova-
cími cenami, ...�

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

a) národní majetek zjistit, sepsat, ocenit ...�

Úètová osnova a postupy úètování pro rozpoètové
a pøíspìvkové organizace a obce, vydané FMF pod
è. j. V/20 530/1992, ve znìní pozdìj�ích zmìn a do-
plòkù, mj. stanoví:

Úètová tøída 0 - èl. VII odst. 2

�Na úètu 042 - Poøízení hmotných investic se ne-
úètují, souèástí poøizovací ceny hmotných investic
nejsou, ale souèástí provozních nákladù jsou �

e) výdaje spojené s pøípravou a zabezpeèením vý-
stavby vzniklé po uvedení investice do u�ívání.�

Úètová tøída 0 - èl. XI odst. 1

�Analytickou evidenci vede

a) úèetní jednotka podle jednotlivých slo�ek inves-
tièního majetku. V pøípadì souboru movitých
vìcí a majetkové slo�ky, v jejím� ocenìní je pøí-
slu�enství, se rovnì� uvádìjí jednotlivé èásti sou-
boru a jednotlivé kusy pøíslu�enství vìcnì a v hod-
notovém vyjádøení ...�
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Úètová tøída 0 - èl. XI odst. 2

�Analytická evidence podle jednotlivých slo�ek ne-
hmotného a hmotného investièního majetku slou�í
k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo po-
pis majetku, popø. èíselné oznaèení, datum a zpùsob
jeho poøízení a uvedení do u�ívání, � ocenìní ��

O d ù v o d n ì n í:

� M�P vedlo v evidenci DHIM majetek s hodnotou nad
20 000 Kè (pøièem� Úètová osnova a postupy úètování
... stanoví v úètové tøídì 0 - èl. I odst. 6, �e DHIM �jsou
movité vìci, jejich� ocenìní je 20 000 Kè a ni��í ...�) a
dal�í majetek, který nebyl ocenìn a u nìho� byla uve-
dena hodnota nula, a majetek bez bli��í specifikace, tj.
u nìho� nebyla uvedena ani hodnota majetku (majetek
je ocenìn hodnotou 0), inventární èíslo ani název.

� Do roku 1998 nebyla vùbec vedena evidence DNIM;
v roce 1998 byl v operativní evidenci veden pouze soft-
ware ve vý�i 89 066 Kè, av�ak v tomto roce byl poøízen
software v celkové hodnotì 115 499 Kè.

� Do evidence nehmotného investièního majetku (dále
jen �NIM�) - softwaru - byla zaøazena napø. stavební
dokumentace budovy v poøizovací cenì 63 000 Kè, dále
byla do NIM zaøazena �odborná konzultaèní èinnost�
v hodnotì 5 000 Kè poøízená jako NIM.

� Do HIM byl zaøazen �stavební a technický dozor� (ve
vý�i 54 840 Kè) provádìný v souvislosti s odstranìním
vad a nedodìlkù u rekonstrukce silových rozvodù po
zaøazení této rekonstrukce do HIM; tj. polo�ka byla
uhrazena z investièních prostøedkù. Jedná se o náklady
spojené s pøípravou a zabezpeèením investice a� po
jejím uvedení do u�ívání.

B. Rozpoètové a pøíspìvkové organizace

1. Geofond, ÈGÚ a ÈI�P poru�ily ustanovení § 30
odst. 2 vyhlá�ky è. 205/1991 Sb.

(citace viz bod II. A. 2).

Èlánek 6.1. smluv o øe�ení projektù VaV pøitom mj.
stanoví:

�Nositel se zavazuje pou�ít prostøedky ... výhradnì
k úhradì nákladù pøímo souvisejících s plnìním cílù
a parametrù projektu ...�

O d ù v o d n ì n í:

a) Geofond zakoupil v závìru roku 1998 nìkteré materi-
álové polo�ky, u nich� bylo vylouèeno jejich pou�ití
v plném rozsahu v roce 1998 pouze pro øe�ení projektu
VaV (nositel ÈGÚ, spoluøe�itel Geofond), na který by-
ly úètovány.

b) ÈGÚ dùslednì neoddìloval v úèetnictví hospodáø-
skou a hlavní èinnost. Nepøevedl do nákladù hospo-
dáøské èinnosti nìkteré provozní náklady uhrazené
z prostøedkù hlavní èinnosti. Tím ÈGÚ zároveò nespl-
nil povinnost sledovat v úèetnictví hospodáøskou èin-
nost oddìlenì, stanovenou ustanovením § 29 vyhlá�-
ky è. 205/1991 Sb.: �Hospodáøská èinnost je v úèet-

nictví sledována oddìlenì od bì�ného hospodaøení
pøíspìvkové organizace.�

c) ÈI�P v roce 1997 uzavøela dodatek smlouvy o dílo,
kterým zvý�ila cenu novostavby administrativní bu-
dovy o témìø 10 %. Cena v pùvodní smlouvì byla sta-
novena ocenìním výkazù výmìr jako maximální ve vý�i
27 788 707 Kè vè. DPH. Tato cena se shoduje s nabíd-
kovou cenou obchodní veøejné soutì�e a obsahuje
i �pøedpokládaný vývoj cen do doby ukonèení stav-
by�. Nebylo vìrohodnì dolo�eno, �e zvý�ení ceny je
zpùsobeno výhradnì roz�íøením po�adavkù ÈI�P.

Dal�í dodatky smlouvy obsahují ustanovení o pøe-
ceòování prací indexy zvý�ení Èeského statistického úøa-
du (dále jen �ÈSÚ�), týkající se prací provedených po
30. 6. 1997. V podmínkách obchodní veøejné soutì�e je
uveden zpùsob zpracování nabídkové ceny �...Celková
cena jako nejvý�e pøípustná musí obsahovat i pøedpo-
kládaný vývoj cen a� do doby ukonèení stavby.� Ob-
dobnou formulaci pou�ila i vítìzná firma ve své nabídce.

ÈI�P tak pøistoupila na mo�nost tvorby ceny po-
mocí indexù, která byla v rozporu s pùvodní smlouvou
o dílo a byla pro dodavatele výhodnìj�í. Koneèná podo-
ba smlouvy nebyla v souladu s výsledky obchodní ve-
øejné soutì�e, proto�e zpùsob tvorby ceny, tak jak byl
uveden v dodatcích, odporoval vyhlá�eným podmínkám.
Ustanovení dodatkù smlouvy o dílo o pøeceòování inde-
xy zvý�ení ÈSÚ nebyla vyu�ita.

2. ÈGÚ, Geofond, VÚV, ÈEÚ, VÚOZ a SNP �umava
poru�ily ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 zákona è. 199/
/1994 Sb., v platném znìní (citace viz bod II. A. 6).

O d ù v o d n ì n í:

Uvedené organizace uplatnily pøi zadání veøejných
zakázek výzvu jednomu zájemci i v pøípadech, kdy pro
tento zpùsob nebyly splnìny zákonem stanovené pod-
mínky:

a) ÈGÚ uzavøel v roce 1998 smlouvu o dílo za 670 000 Kè
s dodavatelem, který spolupracoval na øe�ení zakázky.
Tuto zakázku zadala ÈGÚ Správa úlo�i�� radioaktiv-
ních odpadù. Dal�í kooperující organizace na této za-
kázce mìla podle smlouvy o dílo provádìt mj. struk-
turní a laboratorní výzkumy za 252 600 Kè (uvedené
prostøedky byly rovnì� vyplaceny). Dále ÈGÚ v roce
1998 objednal opravu analytického systému a uhradil
za ni celkem 635 850 Kè. Objednal rovnì� doplòkové
zaøízení k analyzátoru za 265 094 Kè. V�echny ceny
jsou vè. DPH.

b) Geofond uzavøel v roce 1998 smlouvu o dílo s koope-
rantem v cenì 1 100 000 Kè, VÚV zadal kooperaèní
práce v cenì 750 000 Kè jedinému dodavateli a ÈEÚ
v cenì 295 000 Kè, pøièem� v�echny smlouvy o dílo
se týkají spolupráce pøi øe�ení projektu PP�P, ceny
jsou vè. DPH. Podmínka identifikace kooperantù pøed
uzavøením smlouvy nositele s M�P je po�adována
v Zásadách PP�P M�P ÈR pro rok 1998, pøesto Geo-
fond, VÚV a ÈEÚ nebyly zbaveny povinnosti dodr�o-
vat obecnì závazné právní pøedpisy, tj. zákon è. 199/
/1994 Sb.
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V roce 1998 sjednal u jediného dodavatele investièní
i neinvestièní dodávky v hodnotì minimálnì 3 045 521
Kè vè. DPH. Dohody o tìchto dodávkách byly uzavírá-
ny v návaznosti na stále platnou smlouvu o dílo z roku
1993. Tato smlouva ov�em obsahovala podstatnì men-
�í, resp. jiný rozsah èinnosti s hodnotou díla ménì ne�
200 000 Kè v roce 1993. Mimo re�im zákona è. 199/1994
Sb. bylo dodatkem smlouvy o dílo z roku 1996 provede-
no rámcové roz�íøení èinnosti, na základì kterého jsou
realizovány dodávky v souèasnosti.

Geofond i dal�í zakázky zadával s odvoláním na pù-
vodní smlouvu o dílo formou dodatkù, pøièem� smluvní
dílo ji� bylo provedeno pøedtím. Tak sjednával zakázky
s dodavateli, kteøí se podíleli na øe�ení úkolù zadaných
M�P. Napø. poté, co jeden z dodavatelù úspì�nì dokon-
èil práce za 2 150 000 Kè, bylo s ním dohodnuto vykoná-
ní dal�ích prací v letech 1998 a 1999 za cenu 2 550 000 Kè,
z toho 1 560 000 Kè v roce 1998, a to pouhým �dodat-
kem� smlouvy. Tato èástka byla té� v roce 1998 dodava-
teli zaplacena.

U dal�ího dodavatele prací, který provádìl podle
smlouvy z roku 1994 práce v cenì celkem 4 100 000 Kè
bez DPH, bylo po úspì�ném dokonèení dohodnutého
objemu prací pouze dal�ími dodatky smlouvy z let 1997 a
1998 dohodnuto provádìní prací na jiných lokalitách
v letech 1997 - 1998 v celkové vý�i 4 938 000 Kè vè. DPH.

Geofond dále uzavøel v roce 1998 mimo re�im zákona
è. 199/1994 Sb. kupní smlouvu na zaøízení v cenì 460 378
Kè vè. DPH s odvoláním na smlouvu o budoucích smlou-
vách ze dne 9. 11. 1994. Tento postup je v�ak neoprávnì-
ný, nebo� daná smlouva o budoucích smlouvách byla
uzavøena sice pøed nabytím úèinnosti zákona è. 199/1994
Sb., av�ak ji� v dobì jeho platnosti, a navíc neobsahova-
la ustanovení o dobì uzavøení budoucích smluv, tj. pod-
statnou nále�itost tohoto typu smlouvy.

c) VÚOZ na vypracování projektové dokumentace ro-
dinných domkù uzavøel v roce 1997 smlouvu o dílo
s cenou 160 000 Kè bez DPH. Na vypracování projek-
tové dokumentace na rekonstrukci ubytovny byla
v roce 1997 uzavøena smlouva o dílo, za plnìní této
zakázky bylo v roce 1998 zaplaceno 359 751 Kè
vè. DPH.

d) SNP �umava vynalo�ila v roce 1998 na práce a mate-
riál spadající pod re�im zákona è. 199/1994 Sb. celkem
11 229 781 Kè, napø. nakoupila chemické pøípravky
v cenì 2 166 351 Kè, za èinnosti související se zales-
òováním a tì�bou zaplatila 3 562 728 Kè. V�echny
ceny jsou uvedeny bez DPH.

e) Penì�ité závazky je tøeba sèítat ve smyslu § 67 odst. 1
zákona è. 199/1994 Sb.: �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 jed-
nom rozpoètovém roce.�

VÚOZ napø. za praní prádla uhradil v roce 1998 jedi-
nému dodavateli celkem 762 782 Kè, za nápoje pro re-
stauraci dal�ímu dodavateli v tém�e roce celkem 420 702
Kè, v�echny ceny jsou bez DPH.

3. VÚOZ poru�il ustanovení § 5 odst. 2 zákona ÈNR
è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpo-
ètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské
republice (rozpoètová pravidla republiky), které mj.
stanoví:

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

tím, �e nedodr�el ustanovení èl. 2 odst. 4, 6 a 8 Zásad
pro poskytování a èerpání prostøedkù státního roz-
poètu pro poøizování investièního majetku (MF è. j.
113/1 679/1994), která mj. stanoví:

�Pøi poøizování investièního majetku s úèastí inves-
tièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a
fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla ...
a to do vý�e 10 % z objemu investièních výdajù sta-
novených pro ka�dý rok výstavby ...�

�U technologických dodávek mohou být poskytnuty
zálohy do vý�e 10 % poøizovací ceny investièního
majetku ...�

�Na akcích s úèastí prostøedkù státního rozpoètu
musí být v roce zahájení proinvestováno nejménì 20 %
z celkových rozpoètových nákladù pro poøízení in-
vestièního majetku ...�

Dodr�ování Zásad bylo v�em organizacím ulo�eno
dopisem M�P ze dne 26. 1. 1998 jako v�eobecná
podmínka pro v�echny investièní programy.

O d ù v o d n ì n í:

Ve�kerý dále uvedený majetek byl poøizován ze sys-
témové investièní dotace.

VÚOZ podle smlouvy o dílo na vypracování projek-
tové dokumentace vyplatil zálohu pøed zapoèetím díla ve
vý�i 180 000 Kè, co� èiní 36,1 % z celkového objemu
dodávky (projektová dokumentace) v roce 1998.

Dále VÚOZ proplatil dodavateli rekonstrukce kotel-
ny formou záloh více ne� 10 % z objemu investièních
výdajù stanovených pro rok 1998.

VÚOZ na rekonstrukci objektu (Stará po�ta) pro-
investoval v roce zahájení stavby, tj. v roce 1998, èást-
ku 1 022 330 Kè, nikoli pøedepsaných 20 %, ale pouze
5,7 % z  celkového objemu rozpoètových nákladù po-
øízení investièního majetku ve vý�i 17 876 400 Kè.

4. VÚOZ poru�il ustanovení § 6 písm. a) a d) vyhlá�ky
è. 119/1988 Sb., které stanoví:

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

a) národní majetek zjistit, sepsat, ocenit ...�

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

a § 4 odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb.

(citace viz bod II. A. 12)
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a nedodr�el ustanovení èásti úètová tøída 0 - investiè-
ní majetek, èl. XI Postupù úètování pro rozpoètové a
pøíspìvkové organizace a obce, které jsou pøílohou
è. 2 opatøení FMF, ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplò-
kù (citace viz bod II. A. 12).

O d ù v o d n ì n í:

Evidence pozemkù na VÚOZ je zcela nedostateèná.
Pozemky, které nabyl na základì smluv, vedl pod dvìma
inventárními èísly v celkové úèetní hodnotì 9 884 586
Kè. Evidence z roku 1991 poøízená pøi vzniku ústavu a
delimitaci majetku obsahuje pozemky s výmìrou celkem
187,1 ha. VÚOZ ke kontrole pøedlo�il dále seznamy po-
zemkù z roku 1993, které uvádí výmìru 176,2178 ha. V roce
1994 VÚOZ provedl ocenìní pozemkù pouze u výmìry
96,8 ha. Souèet výmìr z posledních výpisù z katastru
nemovitostí (pøíslu�né katastrální úøady vyhotovily vý-
pisy v prosinci 1998 a v lednu 1999) èiní 121,9065 ha.
Tyto rozdíly ve výmìrách nebyly kontrole dolo�eny.

VÚOZ pronajal devíti fyzickým a jedné právnické
osobì v 11 pøípadech pozemky v katastrálním území Prù-
honice. Smlouvy o nájmu uzavøené v letech 1997 a 1998
stanovily dobu nájmu na 99 let (obsahovaly i ustanove-
ní o prodlou�ení nájmu na dal�ích 10 let pøi zájmu ná-
jemce a výslovný souhlas VÚOZ s výstavbou rodinných
domkù na pronajatých pozemcích). Právo nájemcù
k výstavbì rodinných domkù je zaji�tìno i smlouvou
o zøízení vìcného bøemene, kterou VÚOZ uzavøel s ná-
jemci ve stejných dnech jako smlouvu o nájmu.

Nájemné za celou dobu nájmu èiní pro ka�dý poze-
mek 43 182 Kè (výmìry jednotlivých pozemkù jsou mezi
1068 a 1166 m2) a ve smlouvách o nájmu je nájemné uve-
deno jako jednorázovì splatná èástka v termínu do 3
mìsícù po podpisu smlouvy o nájmu. Spoleènì s úplatou
za zøízení vìcného bøemene tak VÚOZ mìl získat èástku,
která je nepatrným zlomkem souèasné tr�ní hodnoty sta-
vebních pozemkù v daném území.

Na �ádost VÚOZ byl je�tì pøed podpisem smluv
o nájmu vydán souhlas k trvalému odnìtí pùdy ze zemì-
dìlského pùdního fondu za úèelem stavby rodinných
domù na pøedmìtných pozemcích.

Ve smlouvách o nájmu je uvedeno, �e VÚOZ jako
�pronajímatel prohla�uje, �e jeho práva disponovat
s pøedmìtem nájmu nejsou nijak omezena�. Toto prohlá-
�ení neodpovídá skuteènosti, proto�e VÚOZ je pøi hos-
podaøení s uvedenými pozemky vázán napø. vyhlá�kou
è. 119/1988 Sb. Poukaz na odstoupení od smlouvy s od-
voláním na ustanovení § 679 obèanského zákoníku øe�í
jiné dùvody odstoupení, ne� stanovuje mj. § 9 odst. 3
této vyhlá�ky: �Smlouva o pøenechání národního ma-
jetku k doèasnému u�ívání obèanùm ... musí obsahovat
... mo�nost odstoupit od smlouvy, ... bude-li organizace
vìc potøebovat pro plnìní svých úkolù.�

Smlouvy o nájmu tuto mo�nost neobsahují. VÚOZ
fakticky provedl pøevod vlastnictví pozemkù, proto�e
mìly být zastavìny nemovitostmi, ke kterým nemìl mít
VÚOZ  �ádná práva. Tak jak byly smlouvy o nájmu kon-

cipovány, se ve skuteènosti jednalo o mo�nou ztrátu
tìchto pozemkù, které byly ve vlastnictví státu, a to ni-
koli pouze na dobu nájmu.

Z dùvodu nevydání územního rozhodnutí byly do-
hodou ze dne 10. 12. 1998 smluvními stranami smlouvy
o nájmu zru�eny, av�ak zápis vìcného bøemene v katas-
tru nemovitostí do doby ukonèení kontroly trval.

5. SNP �umava a ÈEÚ poru�ily ustanovení § 4 odst. 2
a § 7 odst. 1 zákona è.  563/1991 Sb.

(citace viz bod II. A. 8 a II. A. 12).

O d ù v o d n ì n í:

a) SNP �umava nesledovala na pøíslu�ném podrozvaho-
vém úètu zapùjèený poèítaè, který u�ívala. Dále ne-
zaúètovala dopravu døeva zaji��ovanou jinými práv-
nickými osobami do nákladù a také tøi provozní zálo-
hy v celkové vý�i 460 000 Kè jako dohadnou polo�ku.
Neúètovala ani o svých závazcích vzniklých z nájem-
ních smluv uzavøených na pozemky, kde bylo sklado-
váno døevo.

SNP �umava provádìla nepøípustné opravy údajù
o dni pøevzetí døevní hmoty jednotlivými odbìrateli na
dodacích listech pøemazáním a pøepsáním.

b) ÈEÚ nevedl knihu do�lých faktur prùkazným zpùso-
bem v písemné formì ani v programu pro vedení po-
dvojného úèetnictví, v nìm� nejsou také vedeny in-
vestièní faktury. V písemné formì je kniha do�lých fak-
tur uspoøádána bez seznamu vyluèujícího pøesuny.
Nìkteré faktury vedené v seznamu investièních faktur
byly následnì vy�krtnuty a pøevedeny do faktur nein-
vestièních s novým èíslem. Docházelo i k nìkolikaná-
sobným pøesunùm mezi fakturami investièními a nein-
vestièními a nìkterým fakturám bylo pøiøazeno èíslo
po stornovaných fakturách.

Úèetní zápisy v knize do�lých faktur v databázi ne-
jsou vedeny v souvislých øadách, napø. v knize do-
�lých neinvestièních faktur je 63 pøeru�ení souvislos-
ti èíselných øad.

Zároveò tím ÈEÚ poru�oval ustanovení § 12 odst. 3
zákona è. 563/1991 Sb., které stanoví: �Úèetní jednot-
ky uspoøádají úèetní zápisy zpùsobem, který umo�ní
ovìøit zaúètování v�ech úèetních pøípadù v úèetním
období, a tak, aby zabránily neoprávnìným zmìnám
a úpravám tìchto zápisù.�

6. ÈEÚ poru�il ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a § 16
odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb., která mj. stanoví:

�Úèetní jednotky úètující v soustavì podvojného
úèetnictví úètují:

a) v deníku (denících), v nìm� úèetní zápisy uspoøá-
dají z hlediska èasového (chronologicky) a jím�
prokazují zaúètování v�ech úèetních pøípadù v ú-
èetním období, ...�

�Úèetní jednotky vedou seznamy úèetních knih a se-
znamy èíselných znakù nebo jiných symbolù a zkra-
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tek pou�itých v úèetnictví pøi oznaèování úètù a pøi
úèetních zápisech v úèetních knihách a v ostatních
úèetních písemnostech s uvedením jejich významu.�

O d ù v o d n ì n í:

ÈEÚ v deníku v úèetním období roku 1998 vedl úèet-
ní doklady se stejným oznaèením vztahující se k rùzným
úèetním pøípadùm. ÈEÚ rovnì� nevedl kompletní sezna-
my znakù pou�ívaných v úèetnictví, pro jeden typ úèet-
ního dokladu pou�íval více rùzných oznaèení a dále èí-
selné znaèení nebylo jednotné.

7. Dal�í zji�tìní

� SNP Podyjí pou�ila 407 165 Kè na úhradu prací, kte-
ré nebyly souèástí seznamu jednotlivých opatøení
M�P v rámci PPK pøedtím, ne� byla schválena �á-
dost o zmìnu.

� SNP Podyjí nemìla dolo�en souhlas M�P ke zmìnám
v rozpisu systémové investièní dotace.

� SNP �umava nepodnikla kroky k tomu, aby èinnost a
hospodaøení NP �umava bylo uvedeno do souladu
s obecnì závaznými právními pøedpisy, co� ve svém
dùsledku pøispìlo k tomu, �e v rozporu se zákonem
è. 114/1992 Sb. bylo umo�nìno pokraèování v tì�bì
ra�eliny na území NP �umava.

� PO jako nositelé projektù VaV pøi výbìru kooperan-
tù (spoluøe�itelù, spolupracujících organizací) nepo-
stupovaly podle zákona è. 199/1994 Sb.

Napø. VÚV na øe�ení projektù VaV (zadavatelé M�P a
MZe) nesjednával vztahy na kooperaci pøi øe�ení pro-
jektù v re�imu zákona è. 199/1994 Sb. VÚV pova�oval
v�echny tyto dodavatele za spoluøe�itele projektù VaV,
kteøí odpovídali za kompletní zpracování urèité èás-
ti projektu a pøedávali VÚV ucelený výstup. Ze vzoru
smluv o øe�ení projektù VaV vyplývá, �e kooperující
organizace mají být ji� ve smlouvì uvedeny vèetnì ná-
kladù. Zmínìní spoluøe�itelé (resp. spolupracující sub-
jekty nebo hlavní kooperanti - podle textu konkrétní
smlouvy) byli skuteènì v pøílohách smluv se zadava-
teli uvedeni. S jejich identifikací a pøedepsanými do-
klady o nich vstupoval VÚV ji� do øízení o zadání pro-
jektu VaV, na základì kterého se stal nositelem projek-
tu. Na ostatní zakázky v rámci øe�ení projektù VaV, je-
jich� dodavatele VÚV nepova�oval za spoluøe�itele a
kteøí nebyli uvedeni ve smlouvách se zadavateli, pro-
vedl øízení v re�imu zákona è. 199/1994 Sb.

Obdobná situace byla zji�tìna i v dal�ích PO s tím
rozdílem, �e kooperující organizace vykonávaly i èin-
nosti mající charakter technického zaji�tìní, napø. po-
èítaèové zpracování dat, laboratorní chemické analýzy,
ale také tisk a rozmno�ování výsledných materiálù
a jejich distribuci. I tyto subjekty byly pøizvány ke spo-
lupráci na øe�ení projektù VaV ji� ve fázi, kdy se nositel
ucházel o øe�ení projektu ve veøejné soutì�i podle § 6
odst. 1 zákona ÈNR è. 300/1992 Sb., o státní podpoøe
vìdecké èinnosti a vývoje technologií, a spolupráce
s nimi proto nebyla sjednávána jako veøejná zakázka.

Legislativnì nevyjasnìný vztah mezi ustanovením § 1
odst. 2 písm. a) zákona è. 199/1994 Sb. a mezi ustano-
vením § 6 odst. l zákona è. 300/1992 Sb. dokládají dvì
zcela odli�ná výkladová stanoviska :

- Úøad pro ochranu hospodáøské soutì�e ve svém
stanovisku ze dne 10. 3. 1999 mj. uvádí, �e �zákon
(v kontextu mínìn zákon è. 199/1994 Sb.) se nevzta-
huje pouze na poskytování této podpory. Vztahuje
se v�ak na její dal�í vynakládání, pokud je nosite-
lem úkolu výzkumu a vývoje rozpoètová nebo pøí-
spìvková organizace ..., nebo� zákon ... nerozli�uje
z jakého zdroje pou�ité prostøedky pochází.�

-  Rada vlády Èeské republiky pro výzkum a vývoj se
neztoto�òuje se stanoviskem Úøadu pro ochranu hos-
podáøské soutì�e a mj. uvádí ve sdìlení ze dne 27. 4.
1999, �e �Následná veøejná soutì�, vyhlá�ená no-
sitelem podle zákona è. 199/1994 Sb. ... by vedla
k rozporu s výsledky první veøejné soutì�e vyhlá�e-
né podle zákona è. 300/1992 Sb. ...�

� ÈGÚ nevedl v úèetnictví oddìlenì èerpání vlastních
finanèních prostøedkù na øe�ení projektù VaV, pøesto�e
mu to smlouvy se zadavateli ukládaly.

VÚV na nìkterých úkolech PP�P pøekroèil termín èer-
pání finanèních prostøedkù stanovený smlouvou s M�P.

C. Zoologické zahrady

1. Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou
poru�ila ustanovení § 4 odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb.

(citace viz bod II. A. 12).

O d ù v o d n ì n í:

Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou
neúètovala o pøijaté provozní dotaci a jejím èerpání ve
vý�i 477 000 Kè na správných úètech podle úètové os-
novy.

2. Dal�í zji�tìní

Zoologická zahrada mìsta Brna pou�ila èást pøíspìv-
ku na chov ohro�ených druhù svìtové fauny ve vý�i
32 443 Kè a èást pøíspìvku na zapojení ZOO do systému
ochrany ÈR ve vý�i 91 721 Kè i na druhy, které nebyly
uvedeny v doprovodném seznamu chovaných �ivoèichù
pøi pøevodu dotace M�P.

III .

Shrnutí a vyhodnocení

1. Plánované pøíjmy kapitoly byly stejnì jako v pøedcho-
zích letech znaènì podhodnoceny (v roce 1998 byly
pøekroèeny o 70 %). Výdajová èást rozpoètu kapitoly
nebyla pøekroèena, av�ak prostøedky Programu péèe
o krajinu byly pøíjemcùm poskytovány a� v závìru



Èástka  2 Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1999 Strana 151

roku 1998 pøes úèty OkÚ na obce, èím� do�lo k pøipi-
sování na úèty obcí a� v lednu 1999, a tím i k opo�dì-
né fakturaci za práce realizované v pøedchozím roce.

2. Kontrolou bylo zji�tìno, �e kontrolované osoby nepo-
u�ily prostøedky ve vý�i 200,5 mil. Kè nejhospodár-
nìj�ím zpùsobem a pouze na úèel, na který byly urèe-
ny. V rozporu se stanovenými podmínkami pou�ily
kontrolované osoby prostøedky ve vý�i 1,2 mil. Kè.
Úèetnictví kontrolovaných osob nebylo v�dy vedeno
úplnì a správnì, pøíklady poru�ení pøíslu�ných usta-
novení zákona è. 563/1991 Sb. byly vyèísleny ve vý�i
3,0 mil. Kè. Finanèní objem nesprávných postupù
pøi zadávání veøejných zakázek byl zji�tìn ve vý�i
92,4 mil. Kè, navíc je to dal�í èástka, pøi jejím� pou-
�ití kontrolované osoby nepostupovaly nejhospodár-
nìj�ím zpùsobem.

� Pøi hospodaøení s rozpoètovými prostøedky kapito-
ly byly zji�tìny nedostatky v uzavíraných smlouvách
(cena bez dolo�ené kalkulace, smlouvy s dodavateli
na dobu urèitou s platností na dobu nìkolika let,
smlouvy neobsahují ustanovení pro pøípad neplnìní
smlouvy dodavatelem apod.).

� Byly poskytovány vysoké zálohy dodavatelùm (nì-
kdy ihned po podpisu smlouvy), kdy nebylo po�ado-
váno vìcné plnìní a vynalo�ení prostøedkù nebylo
v�dy odùvodnìno.

� Úèetnictví nebylo vedeno úplnì, prùkazným zpùso-
bem a správnì (vyskytovaly se chyby v prvotních do-
kladech, pøepisované údaje, nesprávné zaúètování
jednotlivých polo�ek v rozporu s Úètovou osnovou a
postupy úètování, vedení majetku v evidenci bez oce-
nìní s nulovou hodnotou apod.). Prostøedky posky-
tované na øe�ení projektù Programu péèe o �ivotní
prostøedí nebyly vedeny na zvlá�tním úètu.

� Bylo zji�tìno nehospodárné nakládání s finanèními
prostøedky a nedostatky v hospodaøení s majetkem
státu spoèívající pøedev�ím v nedostateèné ochranì
státního majetku a nakládání s pohledávkami, neo-
ceòování a nezaúètování pozemkù do majetku or-
ganizací a jejich neúplné evidenci, v nedostatcích
pøi pronájmu pozemkù a bytù apod.

� Záva�né nedostatky byly zji�tìny pøi aplikaci záko-
na è. 199/1994 Sb., týkající se investièních i nein-
vestièních dodávek (napø. pøi vybavování M�P hard-
warem i softwarem a pøi zaji��ování geologickoprù-
zkumných prací).

� Nositelé projektù výzkumu a vývoje vybraní ve ve-
øejných soutì�ích podle zákona è. 300/1992  Sb. po-
u�ili pøidìlené prostøedky mimo rámec projektu,
pøi výbìru kooperujících organizací nebyli zavázá-
ni k dodr�ování �ádných pravidel, proto�e tato pravi-
dla nebyla stanovena. Organizace nositelù výzku-
mu a vývoje dùslednì nesledovaly èerpání vlastních
prostøedkù na øe�ených úkolech a v nìkterých pøí-
padech se nepodílely správnou vý�í vlastních pro-
støedkù.

3. Vrchní státní dozor a státní dozor v ochranì pøírody
nebyl dùslednì provádìn, napø. v souvislosti s vyhlá-
�ením Národního parku �umava.

4. Kontrolní zji�tìní byla v nìkterých oblastech ovliv-
nìna absencí právních pøedpisù a pravidel:

� Nedostatky zji�tìné u kontrolovaných osob pøi hospo-
daøení s majetkem státu poukazují mj. na potøebu vy-
dání zákona o majetku státu a jeho správì vèetnì pøed-
pisù s ním souvisejících (napø. zákon o rozpoètových
pravidlech), nebo� dosavadní právní pøedpisy neodpo-
vídají souèasným podmínkám.

� Vyskytují se metodické nevyjasnìnosti týkající se a-
plikace ustanovení zákona è. 199/1994 Sb. na výbìr
spolupracujících organizací rùzného charakteru, kte-
ré se podílejí na kooperaci pøi øe�ení projektù výzku-
mu a vývoje.

� Pro stanovení správnosti postupu pøi èerpání prostøed-
kù výzkumu a vývoje neexistují obecnì závazná pra-
vidla.

� Pro financování Programu péèe o �ivotní prostøedí ne-
jsou v interním pøedpisu stanoveny limity pro urèová-
ní vý�e zisku v dotovaném programu.

� Pro nakládání s úroky z prostøedkù pøipisovaných na
úèet komisionáøe ze státního rozpoètu nejsou stano-
vena �ádná pravidla.


