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99/16
Hospodaøení s prostøedky státního rozpoètu pøi pøípravì

a realizaci investièních akcí ve vybraných resortech

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu (dále jen �NKÚ�) na
rok 1999 pod èíslem 99/16. Kontrolní akci øídil a kontrolní
závìr vypracoval èlen NKÚ Ing. Josef Pohl (v období od
èervna do prosince 1999 kontrolní akci øídil èlen NKÚ
Ing. Petr Skála).

Kontrolu provedly v období od èervna do prosince
1999 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru �ivotního pro-
støedí a výstavby a oblastních odborù v Brnì, Hradci
Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Kontrolovanými osobami byly:

A: Ministerstvo dopravy a spojù;
B: Ministerstvo zdravotnictví;
C: Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy;
D: Ministerstvo �ivotního prostøedí;
E: Ministerstvo financí;
F: investorské organizace:

Øeditelství silnic a dálnic ÈR,
Masarykova nemocnice s poliklinikou III. typu, Ústí
nad Labem,
Nemocnice Prostìjov,
Masarykùv onkologický ústav, Brno,
Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Orlická nemocnice Rychnov nad Knì�nou,
Univerzita Palackého v Olomouci,
Univerzita Pardubice,
Masarykova Univerzita v Brnì,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Námitky proti kontrolním protokolùm, které podalo
osm kontrolovaných osob, byly vypoøádány vedoucími
skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvo-
lání proti rozhodnutí o námitkách, která podaly kontrolo-
vané osoby Øeditelství silnic a dálnic ÈR, Masarykùv
onkologický ústav, Brno a Ministerstvo dopravy a spo-
jù, byla vypoøádána usneseními Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém VI. zasedání, konaném
dne 20. bøezna 2000,
s c h v á l i l o  usnesením è. 4/VI/2000
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

Úvod do kontrolované problematiky

Cílem kontroly NKÚ bylo posoudit proces poskyto-
vání a pou�ití prostøedkù státního rozpoètu urèených na
poøizování a technické zhodnocení investièního majet-
ku, úroveò projektového a investorského zabezpeèení a
dodr�ování dal�ích povinností spojených s pøípravou a
realizací investièních akcí.

Kontrole byla podrobena èinnost investora a jeho
nadøízeného orgánu v jednotlivých fázích pøípravy a re-

alizace investièní výstavby. Byla posuzována rovnì�
úèelnost a hospodárnost vynakládání finanèních pro-
støedkù státního rozpoètu. Souèasnì byla posuzována
i vzájemná souèinnost kontrolovaných ministerstev
s Ministerstvem financí.

Èinnost ministerstev pøi plnìní funkce ústøedního
investora a správce rozpoètové kapitoly je upravena
obecnì závaznými právními pøedpisy - tj. zákonem è. 576/
/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými pro-
støedky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (roz-
poètová pravidla republiky), ve znìní pozdìj�ích pøedpi-
sù, vyhlá�kou è. 205/1991 Sb., o hospodaøení s rozpo-
ètovými prostøedky státního rozpoètu Èeské republiky a
o finanèním hospodaøení rozpoètových a pøíspìvkových
organizací, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a interními pøed-
pisy - tj. zejména organizaèními øády ministerstev a resort-
ními pøedpisy upravujícími oblast investièní výstavby.

Ministerstva jako ústøední orgány státní správy ve
smyslu ustanovení § 22 a § 24 zákona è. 2/1969 Sb.,
o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù státní
správy Èeské republiky, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
kromì jiného �Zpracovávají koncepce rozvoje svìøených
odvìtví a øe�ení stì�ejních otázek, které pøedkládají
vládì Èeské republiky� a �dbají o zachovávání zákon-
nosti v okruhu své pùsobnosti a èiní podle zákonù po-
tøebná opatøení k nápravì�.

Vzhledem k tomuto zákonnému vymezení pravomo-
ci a pùsobnosti ústøedních orgánù byla proto kontrola
zamìøena na èinnost vybraných ministerstev pøi zpraco-
vávání koncepcí rozvoje svìøeného odvìtví a na øídící,
kontrolní a metodickou èinnost ministerstev jako správ-
cù rozpoètových kapitol pøi zabezpeèování investièní vý-
stavby.

U pøímých investorù byla kontrola zamìøena na pro-
ces pøedprojektové a projektové pøípravy, zadávání ve-
øejných zakázek, smluvní zabezpeèení pøípravy a realiza-
ce investièní akce.

A. Ministerstvo dopravy a spojù

Ministerstvo dopravy a spojù (dále jen �MDS�) je
ústøedním orgánem státní správy ve vìcech dopravy, te-
lekomunikací a po�t. Kontrole byla podrobena èinnost
MDS jako ústøedního investora a správce rozpoètové
kapitoly pøi poøizování investièního majetku výstavbou
dálnièních staveb, rychlostních komunikací a obchvatù
mìst i èinnost pøímých investorù na vybraných úsecích
tìchto staveb. Kontrola byla rovnì� zamìøena na èin-
nost MDS pøi projednávání koncepcí rozvoje dálnièní a
silnièní sítì a øe�ení otázek s touto problematikou souvi-
sejících.
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Investorské a správní èinnosti spojené s výstavbou
dálnic zaji��ovala rozpoètová organizace Øeditelství dál-
nic, zøízená k 1. 7. 1967. Ke dni 1. 1. 1997 byla zøízena stát-
ní pøíspìvková organizace Øeditelství silnic a dálnic ÈR
(dále jen �ØSD�), a to splynutím nìkolika organizací, vèet-
nì Øeditelství dálnic a Silnièních investorských útvarù.

MDS vydalo technické podmínky, metodické poky-
ny, dodací podmínky staveb pozemních komunikací, kte-
ré je investor realizující stavbu dálnic a silnic povinen
respektovat v prùbìhu celého procesu pøípravy a realiza-
ce stavby.

Zji�tìné nedostatky:

A.1. V oblasti koncepèní èinnosti

A.1.1. MDS nezveøejòovalo a neprojednávalo koncepèní
materiály ve smyslu § 14 zákona è. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí.

Pøedepsané posouzení koncepce dle § 14 zákona
è. 244/1992 Sb. bylo provedeno a� v roce 1998 pøesto, �e
zákon nabyl úèinnosti ji� dnem 1. 7. 1992. MDS bylo zpra-
covatelem materiálù koncepèního charakteru, na jejich�
základì pøijala vláda usnesení, napø.:

usnesení vlády ze dne 10. 11. 1993 è. 631 (resp. usne-
sení vlády ze dne 17. 11. 1993 è. 651), vèetnì aktualizace
v letech 1994, 1995 a 1996, o rozvoji dálnic a ètyøpruho-
vých silnic pro motorová vozidla v Èeské republice do
roku 2005, které zru�ilo pøedchozí vymezení dálnièní sítì
na území Èeské republiky uvedené v usnesení vlády
ÈSSR ze dne 10. 4. 1963 è. 286 a v usnesení vlády ÈSSR
ze dne 29. 1. 1987 è. 24, o rozvoji dálnièní sítì do roku
1995.

V letech 1997 - 1999 zpracovalo MDS �Dopravní po-
litiku Èeské republiky�, vydalo �Koncepci rozvoje do-
pravy a spojù ÈR etapa roku 1999�, zpracovalo �Støednì-
dobou strategii sektoru dopravy, telekomunikací a po�t�.
V èervenci 1999 vláda ÈR schválila svým usnesením �Ná-
vrh rozvoje dopravních sítí v ÈR do roku 2010�. Jedná se
o první materiál, pro který MDS zabezpeèilo pøedepsané
posouzení z hlediska vlivù na �ivotní prostøední dle usta-
novení § 14 zákona è. 244/1992 Sb. Jedním z dùsledkù
nedostateèného projednávání koncepcí je i pozastavení
realizace nìkterých dùle�itých staveb, co� má negativní
celospoleèenský dopad.

A.1.2. Od roku 1997 byly koncepèní materiály MDS zpra-
covávány bez návrhu finanèních potøeb a zdrojù
jejich financování. Pøesto�e jsou dálnièní stavby
financovány i ze zahranièních úvìrù, za které pøe-
vzal stát záruku, návrh financování dopravních sítí,
který mìl být zpracován a pøedlo�en vládì ke
schválení do 28. 11. 1997, do doby kontroly NKÚ
nebyl vyhotoven. Nedostateènì specifikované fi-
nanèní nároky dopravních investic stejnì jako stá-
tem garantované záruky za zahranièní úvìry pøed-

stavují skryté státní závazky, které mohou v bu-
doucnu neúmìrnì zatí�it státní rozpoèet.

A.2. V oblasti kontrolní èinnosti

MDS nevytvoøilo takový kontrolní systém, který by
zabezpeèil úèinnou kontrolu èinnosti ØSD - investora za-
stupujícího stát pøi realizaci dálnic a rychlostních komu-
nikací.

V resortu dopravy jsou realizovány stavby v øádovì
miliardových objemech financované ze státního rozpo-
ètu a z úvìrù, za které pøevzal stát záruku. Kontrolou pøí-
mého investora ØSD bylo zji�tìno, �e MDS neprovádìlo
dùslednou kontrolu jeho èinnosti. Ve�keré rozhodování
je ponecháno na úrovni pøímého investora. MDS z titulu
nadøízeného orgánu investora jeho kroky nále�itì nepro-
vìøuje a umo�òuje tak pøímému investorovi realizovat
nìkterá sporná rozhodnutí, jejich� dùsledkem jsou ze-
jména zvý�ené finanèní po�adavky na státní rozpoèet (viz
èást A.3).

A.3. Èinnost pøímého investora

V rámci kontroly pøímého investora ØSD byly pro-
vìøeny vybrané úseky staveb: Dálnice D8 0804 A  Dok-
sany - Lovosice (dále jen �804 A�), Dálnice D8 0804 B
most pøes Ohøi (dále jen �804 B�), Severní obchvat Cheb,
1. stavba (dále jen �SOCH 1�), Severní obchvat Cheb,
2. stavba (dále jen �SOCH 2�), Pøelo�ka silnice I/40 Brno
- Pra�ská radiála (dále jen �Pøelo�ka silnice I/40�) a Rych-
lostní komunikace R 35 stavba 3511 Velký Újezd - Lipník
(dále jen �R 3511�).

Zji�tìné nedostatky:

a) v pøípravné a projektové dokumentaci staveb, zejmé-
na v její úplnosti a kvalitì, s pøímým negativním do-
padem na úroveò zadávací dokumentace pro výbìrové
øízení na dodavatele stavby. V prùbìhu realizace stav-
by pak dochází k uzavírání dodatkù k základní smlou-
vì o dílo z titulu zmìn, víceprací apod. Dùsledkem jsou
zvý�ené finanèní po�adavky na státní rozpoèet.

- V rámci realizace stavby SOCH 1 bylo zejména
z dùvodu nedostateènì zpracované projektové do-
kumentace (dále jen �PD�) vyhotoveno 120 zji��ova-
cích protokolù víceprací a cena díla se zvý�ila o cca
180 mil. Kè. Vùèi dodavateli PD nebyly uplatnìny
�ádné sankce. Smlouva s dodavatelem PD ani sankè-
ní ujednání neobsahovala a neøe�ila odpovìdnost
dodavatele za vady a nedostatky.

- Pøi zpracování realizaèní PD stavby R 3511 byly pro-
vedeny zmìny objemu prací a dodávek a realizovány
i objekty, které nebyly souèástí zadávací dokumen-
tace pro výbìrové øízení na zhotovitele stavby. Cena
nìkterých stavebních objektù byla nìkolikanásobnì
navý�ena.

- Pøíjezdové trasy stavby R 3511 pro tì�kou techniku
dodavatele nebyly øádnì zaji�tìny. Dùsledkem byly
vícenáklady na odstranìní havarijního stavu veøej-
ných komunikací zpùsobené tì�kou technikou.
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- Geologický prùzkum stavby R 3511 dostateènì ne-
zjistil slo�itost geologických pomìrù. Bylo nutno pro-
vést dal�í sanaèní opatøení, provádìt dlouhodobý
monitoring problematických úsekù, provést nové
zatøídìní zemin, zajistit stabilizaèní opatøení na od-
stranìní poruchy zpùsobené sesuvem svahu záøezu,
odvodnit svahy apod. Tyto práce si vy�ádaly zvý�e-
né finanèní náklady v objemu desítek mil. Kè;

b) v èinnosti investora pøi øízení stavby ovlivòující cenu
díla a jeho kvalitu.

- Investor stavby SOCH 1 nerespektoval zadávací a
následnì smluvní podmínky (�Dokumenty veøejné
soutì�e�), které jsou souèástí smlouvy o dílo. Je zøej-
mé, �e zhotovitel i objednatel uzavøením smluvního
vztahu podstupují rizika spojená s realizací stavby.
Zhotovitel by mìl tato rizika zohlednit pøi návrhu smluvní
ceny. Dle smluvních podmínek mìlo v pøípadì tzv. zmì-
nìných prací dojít po vydání dokladu o pøevzetí celého
díla k pøípadnému pøipoètení nebo odeètení finanèní
èástky ke smluvní cenì. Zmínìná èástka mìla být od-
souhlasena mezi zhotovitelem a zástupcem investora
a stanovena �pouze z vý�e, o kterou uvedená pøidání
èi odeètení od smluvní ceny budou pøevy�ovat 15 %
ze skuteèné smluvní ceny�. Investor v�ak bez ohle-
du na toto ustanovení uzavíral dodatky ke smlouvì
o dílo a prùbì�nì proplácel ve�keré faktury za zmì-
nìné práce, a to pøed vydáním dokladu o pøevzetí
celého díla a bez ohledu na 15% hranici. V rozporu se
zadávacími a smluvními podmínkami pøebíral ve�kerá
rizika spojená s realizací stavby. Dùsledkem bylo zvý-
�ení ceny díla o cca 25 % (cca 180 mil. Kè). K tomuto
chybnému postupu dochází i u dosud nedokonèe-
né stavby SOCH 2. V dobì kontroly NKÚ byla cena
díla zvý�ena ji� o 19,2 mil. Kè.

- Obdobné smluvní podmínky platí i pro dodávku ro-
zestavìné stavby R 3511. V dobì kontroly bylo ji�
proplaceno 175,6 mil. Kè (11 %) nad smluvní cenu.

- Investor stavby 804 B proplatil 80 mil. Kè nad smluv-
ní cenu bez uzavøení dodatku ke smlouvì o dílo.

- Investor nezajistil odpovídající pøevzetí investorství
stavby - Pøelo�ka silnice I/40 do resortu dopravy od
pùvodního investora - mìsta Brna. Ten stanovil ce-
nu díla na podkladì nedostateèných projektových
podkladù a v prùbìhu realizace se cena zvý�ila o 540
mil. Kè (tj. o 115 %). Ke dni ukonèení stavby nebylo
provedeno majetkoprávní vypoøádání k pozemkùm,
zmìny ve vlastnictví k pozemkùm nejsou zaneseny
v katastru nemovitostí. Rozhodnutí o povolení u�í-
vání celé stavby nebylo v dobì kontroly vydáno pro
nedoøe�ené majetkové vztahy k pozemkùm. Do u�í-
vání byla uvedena pouze èást díla. Údaje uvádìné v Re-
gistru investic Ministerstva financí (dále jen �RIMF�),
ovìøované MDS, neodpovídají údajùm uvádìným
v úèetnictví ØSD.

- Systém kontroly kvality a zabezpeèení jakosti nebyl
pøi realizaci stavby R 3511 v�dy dodr�ován ve shodì
se systémem kontroly jakosti pøedlo�eným v rámci
nabídky zhotovitele. Technický dozor stavby nedù-
slednì vykonával dohled a kontrolu nad kvalitou

materiálu, dodr�ováním technologických postupù,
kontrolou prací pøed jejich zakrytím a pøedkládáním
protokolù o kontrolních mìøeních.

- Investor stavby R 3511 realizoval objekt za 6,2 mil.
Kè bez stavebního povolení. Za tento postup, který
je v rozporu se stavebním zákonem, hrozí sankce
v podobì pokuty a� do vý�e 1 mil. Kè.

- V období let 1995 - 1998 pøesouval investor finanèní
prostøedky poskytnuté ze státního rozpoètu formou
systémové dotace podle potøeby mezi investièními
programy a jednotlivými stavbami dálnice D8, a to
bez souhlasu MDS a Ministerstva financí (dále jen
�MF�). Postupoval tak v rozporu s § 5 odst. 2 záko-
na è. 576/1990 Sb., kde je uvedeno:
�Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okru-
hy potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za pod-
mínek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mo-
hou být pou�ity jen na urèené úèely a podléhají roè-
nímu zúètování se státním rozpoètem republiky.�,
a souèasnì poru�il ustanovení odst. 5 èlánku 5 Zá-
sad pro poskytování a èerpání prostøedkù státního
rozpoètu pro poøizování investièního majetku, vy-
daných MF pod è. j. 113/1 679/1994 a zveøejnìných
ve Finanèním zpravodaji è. 4/1994 (dále jen �Zása-
dy 1994�), kde je mj. uvedeno:
�Pokud investor zjistí, �e nedodr�í stanovené pod-
mínky (termín dokonèení stavby, investièní nákla-
dy stavby, apod.),  je povinen zajistit podrobné zdù-
vodnìní a pøedlo�it neprodlenì zøizovateli (ústøed-
nímu orgánu) k dal�ímu øízení.�

Z uvedených pøíkladù kontrolních zji�tìní je patr-
né, jak nedostatky související s pøedprojektovou pøípra-
vou a projektem stavby (vèetnì výbìru zhotovitele) nega-
tivnì ovlivòují parametry stavby, termíny realizace a vý�i
investièních nákladù.

B. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen �MZ�) je ústøed-
ním orgánem státní správy, mj. pro zdravotní péèi, ochra-
nu veøejného zdraví a zdravotnická zaøízení v jeho pøímé
pùsobnosti.

Investièní výstavba ve zdravotnictví financovaná ze
státního rozpoètu je hrazena ze dvou rozpoètových ka-
pitol, a to z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví, kde je
MZ zøizovatelem zdravotnických zaøízení a prostøednic-
tvím kapitoly V�eobecná pokladní správa (dále jen
�VPS�), kde zøizovatelem zdravotnických zaøízení je o-
kresní úøad èi obec. Tìchto zaøízení je vìt�ina. Hlavní
zdroje financování investic v sektoru zdravotnictví jsou
z pojistného na povinné zdravotní poji�tìní, z regionál-
ních rozpoètù a ze státního rozpoètu.

Kontrole byla podrobena èinnost MZ jako ústøední-
ho investora a správce rozpoètové kapitoly pøi poøizová-
ní investièního majetku formou výstavby a technické ob-
novy nemocnic a léèebných zaøízení v pùsobnosti MZ.
Dále byla kontrolována èinnost MF jako správce progra-
mu ev. è. 398 110 - Výstavba a technická obnova zdravot-
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nických zaøízení v pùsobnosti okresních úøadù a obcí, ze
kterého byly do doby kontroly poskytovány investièní
dotace v rámci rozpoètové kapitoly VPS.

Zji�tìné nedostatky:

B.1. V oblasti koncepèní èinnosti

B.1.1. MZ nedolo�ilo do doby ukonèení kontroly �ádný
koncepèní dokument typu �generálního projektu
hierarchizované sítì�. Koncepce vlády není v tomto
smyslu MZ v pøedpokládaném èase plnìna.

Vláda usnesením ze dne 14. dubna 1999 è. 322 vzala
na vìdomí Koncepci zdravotnictví s podtitulem dlouho-
dobý vládní program (dále jen �Koncepce�) a ulo�ila mi-
nistru zdravotnictví, aby pøi své èinnosti z tohoto mate-
riálu vycházel. Dle Koncepce má být øe�ení potøeb zdra-
votnických zaøízení realizováno systémovì v pøímé vaz-
bì na tzv. hierarchizovanou sí� zdravotnických zaøízení.
Tato sí� zdravotnických zaøízení by mìla být základem
veøejné zdravotní péèe garantované státem. Generální
projekt hierarchizované sítì mìl být podle Koncepce
vypracován do poloviny roku 1999 s tím, �e její plná
funkènost se pøedpokládá v roce 2005.

B.1.2. Neúplná koncepce výstavby zdravotnických zaøí-
zení s chybìjící hierarchizovanou sítí zpùsobuje
nesystémový postup v oblasti vynakládání inves-
tièních prostøedkù na výstavbu zdravotnických
zaøízení.

Investièní akce jsou proto nedostateènì pøipraveny
a není zaji�tìno jejich plné financování. Jsou realizová-
ny neodpovídající kapacity zdravotnických zaøízení (jak
poddimenzované, tak i pøedimenzované, a to ve svém
celku nebo v jednotlivých zdravotnických oborech), je-
jich zamìøení èasto nevyhovuje daným potøebám. Inves-
tièní akce s úèastí finanèních prostøedkù státního roz-
poètu jsou realizovány i tam, kde není ovìøeno, zda bu-
dovaná zdravotnická zaøízení budou provozována. Dù-
sledkem je trvale vysoká rozestavìnost v celém sektoru
zdravotnictví. Nedokonèováním staveb se prohlubuje
nepøíznivá situace charakteristická umrtvením prostøed-
kù vlo�ených do investièních akcí a tyto prostøedky se
následnì nedostávají pro financování dal�ích staveb re-
sortu.

B.2. V oblasti kontrolní èinnosti

B.2.1. MZ nedostateènì usmìròuje hospodaøení s roz-
poètovými prostøedky pøi výstavbì zdravotnických
zaøízení. V prùbìhu realizace staveb dochází
k podstatným zmìnám schválených investièních
zámìrù a projektù staveb. Oproti pøípravné fázi
se li�í fáze realizaèní v kapacitì zaøízení, lhùtì
výstavby a vý�i finanèních nákladù.

Investièní akce byly zadávány na základì nedosta-
teèných podkladù, napø. architektonické studie nebo
pøedbì�ných propoètù staveb. Pøímí investoøi pøedklá-

dali na MZ za úèelem zaøazení do investièních programù
neúplné a èasto neodbornì zpracované doklady o stav-
bách, které pak byly dodateènì doplòovány a pøepraco-
vávány, s dopadem na cenu díla, termíny jeho zahájení
a dokonèení. MZ investorùm v podmínkách èerpání do-
tací nestanovovalo rozhodující ukazatele staveb, kon-
krétní termíny podstatných prací podmiòujících napø.
zahájení montá�e technologie a zdravotní techniky. Dù-
sledkem je i finanèní dopad v podobì sankèního postihu
dodavatelem, cenové zmìny, uplynutí záruèní lhùty apod.

B.2.2. MZ jako správce rozpoètové kapitoly dostateènì
nekontroluje a neprovìøuje dodr�ování schválené-
ho vìcného zadání staveb, dodr�ování rozpoètových
nákladù staveb a èerpání investièních dotací.

V roce 1999 ani v pøedcházejících letech MZ nesta-
novilo u systémových dotací investorovi podmínky èer-
pání dotace ze státního rozpoètu, napø. termín dokonèe-
ní stavby, investièní náklady stavby apod. tak, jak sta-
noví Zásady 1994, které byly nahrazeny �Zásadami pro
poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpoètu ur-
èených na poøizování, technická zhodnocení, opravy a
udr�ování investièního majetku�, vydané MF pod è. j.
113/43 850/1998 (dále jen �Zásady 1998�).

B.3. Èinnost pøímého investora

Kontrolou èinnosti vybraných investorù staveb fi-
nancovaných z rozpoètových kapitol MZ a VPS byly zji�-
tìny tyto nedostatky:

Stavby financované z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví:

Masarykùv onkologický ústav, Brno jako investor
stavby �2. stavba dostavby MOÚ - rekonstrukce radio-
terapie a nukleární medicíny�

- vynalo�il prostøedky státního rozpoètu nehospodárnì
a neefektivnì. Napø. v dùsledku nevyjasnìného rozsa-
hu rekonstrukce ze strany investora a nedoøe�ené kon-
cepce MZ vynalo�il cca 1 mil. Kè za pøepracování pro-
jektové dokumentace;

- pøi zadávání veøejných zakázek postupoval v rozporu
se zákonem è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných za-
kázek;

- zpùsob ocenìní stavby investorem nebyl v zadávací
dokumentaci jednoznaènì specifikován, èlenìní ceny
díla neumo�òovalo jednoznaènou kontrolu souladu
vìcného a finanèního plnìní a ocenìní víceprací;

- v soutì�ních podmínkách u stavby s plánovanou do-
bou realizace v letech 1996 - 1998 stanovil zpracovat
cenovou nabídku v cenové úrovni roku 1995. Tím do-
�lo k finanènímu podhodnocení investice. Následnì
do�lo k navý�ení finanèních prostøedkù ze státního
rozpoètu o 32 %.

Stavby financované z kapitoly VPS:

Orlická nemocnice Rychnov nad Knì�nou jako in-
vestor stavby �Nemocnice Rychnov nad Knì�nou - re-
konstrukce a dostavba�
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- nezabezpeèila v rámci výbìrového øízení na dodavate-
le stavby odpovídající zadávací dokumentaci. Pro ob-
chodní veøejnou soutì� byla k dispozici architektonic-
ká studie, co� je pouze stupeò pøedprojektové pøípra-
vy, ze kterého nelze jednoznaènì definovat pøedmìt díla
a technologii jeho provedení;

- akceptovala zhotoviteli faktury bez soupisu provede-
ných prací a dodávek a bez uvedení mno�ství jednotek
a jednotkových cen. Tento. postup neumo�òoval kon-
trolovat vìcný rozsah provedených prací a fakturova-
ných èástek.

Nemocnice Prostìjov jako investor stavby �Dostav-
ba a modernizace nemocnice Prostìjov�
- uzavøela smlouvy na dodávku PD bez vyhodnocení

soutì�e podle Zadávacího øádu staveb tím, �e zadal
dodávky z volné ruky;

- proplatila 1,14 mil. Kè za instalaci digitální ústøedny,
která v�ak nebyla souèástí schválené PD, a nesouvisela
tedy s úèelem poskytnuté dotace ze státního rozpoètu;

- umo�nila zhotoviteli díla fakturovat provedené práce
a dodávky v cenové úrovni platné v dobì jejich realiza-
ce, nikoli za cenu smluvnì stanovenou. Cena díla v�ak
byla v této smlouvì stanovena jako maximální a navý-
�ení o inflaci soutì�ní ani smluvní podmínky nepøi-
pou�tìly. V dùsledku tohoto postupu napø. u stavebního
objektu �operaèní a vy�etøovací blok� se cena v dobì
kontroly zvý�ila o cca 25 mil. Kè.

Neujasnìná koncepce výstavby zdravotnických za-
øízení spolu s chybnými a nedùslednými postupy ve fázi
pøípravy staveb mají za následek dlouhodobì pøetrvá-
vající nedostatky, které se negativnì promítají do reali-
zace staveb. Vysoká rozestavìnost spojená s nedostatkem
finanèních prostøedkù vede ke zpomalení tempa výstavby
a k dal�ímu celkovému zvy�ování finanèních nákladù.

C. Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy

Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy (dále
jen �M�MT�) je ústøedním orgánem státní správy mj. pro
vysoké �koly.

Kontrole byla podrobena èinnost M�MT jako ú-
støedního investora pøi poøizování investièního majetku
v rámci programu ev. è. 333 010 - Poøízení a technická
obnova investièního majetku ve správì vysokých �kol.

Zji�tìné nedostatky:

C.1. V oblasti koncepèní èinnosti

V roce 1999 vydalo M�MT koncepci rozvoje pod ná-
zvem �Dlouhodobý zámìr vzdìlávací a vìdecké, výzkum-
né, vývojové, umìlecké a dal�í tvùrèí èinnosti pro oblast
vysokých �kol� (dále jen �Dlouhodobý zámìr M�MT�).
Dlouhodobý zámìr M�MT byl zpracován s výhledem do
roku 2005 s tím, �e bude ka�doroènì aktualizován.

V jeho èásti �Financování veøejných vysokých �kol�
jsou uvedeny základní principy uvolòování investièních

prostøedkù nutných k rekonstrukci a modernizaci stáva-
jících i k výstavbì nových objektù a k postupné obmìnì
a modernizaci pøístrojového a technického vybavení ve-
øejných vysokých �kol. Investièní program tìchto �kol
bude ka�dé tøi roky aktualizován a finanèní prostøedky
budou uvolòovány pouze tìm vysokým �kolám, jejich�
zámìr bude v souladu s Dlouhodobým zámìrem M�MT.

Od roku 1993 M�MT vydává metodické pokyny pro
pøípravu a realizaci výstavby ve �kolství. V roce 1998
vydalo M�MT �Metodické pokyny pro pøípravu a poøi-
zování investièního majetku a pro jeho financování
v resortu M�MT�, upravující vazby k obecnì závazným
právním pøedpisùm a stanovující kritéria pro hodnocení
a schvalování investièních akcí nárokovaných jednotli-
vými pøímými investory (vysokými �kolami) k financová-
ní z prostøedkù státního rozpoètu. Jedná se o dokumen-
ty, kterými M�MT metodicky øídí a zároveò podmiòuje
oprávnìnost a opodstatnìnost zaøazování staveb do
Dlouhodobého zámìru M�MT. V investièním programu
jsou sestaveny návrhy úèelových dotací pro vysoké
�koly na následující tøi roky. Na základì vedením M�MT
projednaného investièního programu na pøíslu�ný rok
vypracovávají vysoké �koly stavební zámìry (dále jen
�SZ�) vybraných akcí, které se stávají podkladem pro
sestavení návrhu pøíslu�ného programu rozpoètové ka-
pitoly M�MT.

C.1.1. Koncepce rozvoje jednotlivých fakult vysokých
�kol je nedostateènì zpracována, o èem� svìdèí
èasté zmìny a nesystémovì schvalované úpravy
investièních programù.

Pøímí investoøi pøedkládají M�MT ke schválení návrhy
finanèních po�adavkù, které jsou èasto neúplné, jsou do-
dateènì pøepracovávány a doplòovány, s dopadem na na-
vy�ování nákladù staveb i na zmìny v termínech zahájení
a dokonèení staveb, a pøesto byly M�MT schvalovány.

C.2. V oblasti kontrolní èinnosti

C.2.1. Stávající kontrolní systém M�MT dostateènì ne-
zabezpeèuje úèinnou kontrolu èinnosti pøímých
investorù - dodr�ování obecnì závazných právních
pøedpisù, metodických pokynù vydaných M�MT,
schválených parametrù zadání stavby, dodr�ování
schválené vý�e investièních nákladù, podmínek
èerpání finanèních prostøedkù a závazných pod-
mínek realizace staveb.

M�MT jako správce kapitoly neprovádí dùslednì
kontrolu dodr�ování jím vydaných pøedpisù a metodic-
kých pokynù pro oblast investièní výstavby. Fáze reali-
zace staveb se v nìkterých pøípadech podstatnì li�í od
stavebních zámìrù schválených M�MT, a to jak svou
vý�í finanèních nákladù, tak i celkovou kapacitou a roz-
sahem. Tyto zmìny jsou èasto vypoøádávány a� v rám-
ci zpracování závìreèného vyhodnocení staveb, které je
pøedkládáno MF pro vydání definitivního pøiznání dota-
ce ze státního rozpoètu.
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C.2.2. M�MT si nevytvoøilo úèinné nástroje øízení k vìc-
nému usmìròování pøímého investora - pøíjemce
dotace ze státního rozpoètu pøi zmìnách schvále-
ného SZ s mo�ností tuto zmìnu z pozice správce
rozpoètové kapitoly vèas zamítnout.

Metodické pokyny vydané M�MT stanoví postup
schvalování a projednávání zmìn oproti schválenému SZ
a stanoveným podmínkám. Není v�ak stanoven èasový
horizont pro pøedlo�ení dodatku k SZ. M�MT se pak vy-
jadøuje k ji� provedené a èasto i proplacené zmìnì ve SZ.

C.2.3. M�MT bez souhlasu MF a v rozporu s ustanove-
ním Zásad 1994 delegovalo oprávnìní vystavení
limitù investièních výdajù na rektoráty vysokých
�kol.

Rektoráty vysokých �kol tak vydaly oznámení limitu
výdajù, pøesto�e nebyly oprávnìny vystavit limit inves-
tièních výdajù a ani nebyly správci rozpoètových pro-
støedkù.

C.3. Èinnost pøímého investora

V rámci kontroly NKÚ byla posuzována èinnost in-
vestorù na následujících stavbách:

Masarykova univerzita v Brnì jako investor stavby
�Rekonstrukce a modernizace lékaøské fakulty Komen-
ského nám., Brno�
- pøedala M�MT doklady týkající se objemu finanèních

prostøedkù a termínù výstavby neodpovídající skuteè-
nostem. Chybné údaje byly následnì uvedeny ve for-
muláøích P 20 MF. Na základì tohoto postupu MF ob-
dr�elo mylné informace o èerpání investièních dotací,
termínech zahájení a dokonèení stavby i nesprávné ú-
daje o zdrojích investièních prostøedkù. V prùbìhu re-
alizace byly provedeny zmìny ve stavebních konstruk-
cích, které se podstatnì li�ily od M�MT schváleného
SZ i od podmínek stanovených ve stavebním øízení.

Univerzita Palackého v Olomouci jako investor stav-
by �Ubytovny studentù 1. a 2. etapa, Neøedín�
- provedla výbìr dodavatelù stavby v rozporu se záko-

nem o zadávání veøejných zakázek. Na základì rozhod-
nutí Úøadu pro ochranu hospodáøské soutì�e bylo roz-
hodnutí zadavatele o výbìru zhotovitele stavby z dù-
vodù nìkolika pochybení pøi soutì�i zru�eno a ulo�e-
no znovu zadat veøejnou zakázku. Pøesto v�ak investor
uzavøel smlouvu o dílo na základì výzvy jednomu ucha-
zeèi, a to vítìzi zru�ené obchodní veøejné soutì�e.

M�MT jako investor stavby �Provoznì administra-
tivní budova UK, Praha 5�
- proplácelo faktury za práce a dodávky na podkladì

nedostateènì prokázaného vìcného plnìní. Vìcné pl-
nìní je potvrzeno �soupisem provedených prací�, bez
uvedení mno�ství a jednotkové ceny. Soupisy prací a
dodávek dokladující plnìní závazkù dodavatele jsou
pouze formální a neprokazují skuteènosti o vìcném pl-
nìní. Zji��ovací protokoly a soupisy provedených pra-
cí svým nedostaèujícím obsahem neumo�òovaly kont-

rolu vykazovaného vìcného plnìní, pøesto v�ak byly
povìøeným zástupcem investora (M�MT) potvrzovány.

M�MT jako ústøední investor dosud nezajistil plnì
funkèní kontrolní systém ke zji��ování nedostatkù spo-
jených s pøípravou a realizací staveb u pøímých investo-
rù. V rámci resortu je rovnì� nutné zlep�it úroveò od-
borného øízení staveb a klást vìt�í dùraz na úèelné a hos-
podárné vynakládání finanèních prostøedkù ze státního
rozpoètu.

D. Ministerstvo �ivotního prostøedí

Ministerstvo �ivotního prostøedí (dále jen �M�P�) je
ústøedním orgánem státní správy mj. pro posuzování vli-
vù èinností a jejich dùsledkù na �ivotní prostøedí.

Na M�P bylo provìøováno, jak jsou ze strany M�P
jako pøíslu�ného orgánu k vydávání stanovisek k návr-
hùm koncepcí a ze strany MDS jako pøedkladatele a zpra-
covatele koncepcí v oblasti dopravy dodr�ovány postu-
py pøi posuzování vlivù koncepcí na �ivotní prostøedí.

Zákonem è. 244/1992 Sb. jsou stanoveny povinnosti
jak pøedkladatelùm koncepcí, v konkrétním pøípadì
MDS, tak i M�P jako orgánu pøíslu�nému k vydávání
stanovisek dle ustanovení § 11 a 14 uvedeného zákona.
Dle ustanovení § 14 odst. 2 �Pøedkladatel koncepce
(dále jen ,pøedkladatel´) je povinen zajistit, aby její sou-
èástí bylo posouzení vlivù koncepce na �ivotní prostøe-
dí zpracované pøimìøenì rozsahu podle pøílohy è. 3 �
tohoto zákona�.

M�P jako pøíslu�ný orgán vydává stanovisko ve
smyslu § 14, které je podkladem pro rozhodnutí vlády.

Kontrolou na M�P bylo ovìøeno, �e MDS jako zpraco-
vatel a pøedkladatel koncepèních materiálù v oblasti do-
pravy nesplnil povinnost ulo�enou mu § 14 zákona è. 244/
/1992 Sb. a do roku 1998 nezajistil, aby souèástí koncepè-
ních materiálù bylo posouzení jejich vlivù na �ivotní pro-
støedí, aèkoliv citovaný zákon nabyl úèinnosti ji� dnem
1. 7. 1992.

E. Ministerstvo financí

Na MF byla kontrola zamìøena na proces uvolòová-
ní prostøedkù státního rozpoètu urèených na poøizování
a technické zhodnocení investièního majetku, metodic-
kou a kontrolní èinnost MF ve vztahu k ústøedním orgá-
nùm a na úèinnost kontrolních mechanismù vytvoøených
MF pro vlastní kontrolní èinnost.

Stanovení jednotných podmínek pro pou�ití inves-
tièních výdajù státního rozpoètu je upraveno zákonem
è. 576/1990 Sb. s odkazem na zásady dotaèní politiky
vydávané MF.

MF vydalo v roce 1994 Zásady 1994, zøídilo RIMF a
zavázalo investory uvádìt vstupní údaje o investièních
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akcích a doplòovat je o aktualizované údaje, ke kterým
do�lo v prùbìhu výstavby z titulu vìcných a cenových
zmìn. Vydávalo na podkladì Zápisu o projednání splnì-
ní po�adovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
investièní dotace a stanovilo podmínky jejího èerpání
(dále jen �Rozhodnutí�). Na podkladì �ádosti a zdùvod-
nìní nadøízeného orgánu investora vydávalo MF zpøes-
nìné Rozhodnutí o poskytnutí investièní dotace, ve kte-
rém bylo zapracováno navý�ení prostøedkù státního roz-
poètu, pøípadnì jiné zmìny závazných ukazatelù.

Zásady 1994 byly s úèinností od 1. 1. 1999 nahra-
zeny Zásadami 1998.

Ve�keré údaje o akcích financovaných formou inves-
tièní dotace ze státního rozpoètu jsou vedeny v dokumen-
tech informaèního systému financování reprodukce inves-
tièního majetku spravovaného MF (dále jen �ISFRIM�).
Ústøední orgány státní správy urèují správce ISFRIM
své rozpoètové kapitoly a jeho konkrétní údaje o stav-
bách jsou pøedávány MF. Na jejich podkladì je rozhod-
nuto o pøidìlení dotace ze státního rozpoètu a správcem
pøíslu�ného programu vydáno Rozhodnutí. V Rozhodnutí
musí být uvedeny vìcné, èasové a finanèní parametry
staveb a podmínky èerpání prostøedkù státního rozpo-
ètu. Povinností investora je pøedkládat pøi ka�dé aktuali-
zaci potøebnou dokumentaci pro zmìnu Rozhodnutí.

Zji�tìné nedostatky:

E.1.  V rámci kontroly investic do zdravotnictví byla kon-
trole podrobena i èinnost MF, které do doby kont-
roly bylo správcem programu ev. è. 398 110, v rámci
kterého byly poskytovány investièní dotace zdra-
votnickým zaøízením z rozpoètové kapitoly VPS.

E.1.1. MF nestanovilo pro rok 1999 priority ani krité-
ria výbìru pro úèast státního rozpoètu na inves-
tièní výstavbì zdravotnických zaøízení financo-
vaných z kapitoly VPS a nedolo�ilo, podle jakých
kritérií byla na dotované akce urèena vý�e pro-
støedkù státního rozpoètu.

MF dolo�ilo pouze souhlasy a pøipomínky MZ
k návrhùm novì zaøazovaných a pokraèujících akcí. Ani
MZ v�ak v té dobì nemìlo zpracovanou koncepci vý-
stavby zdravotnických zaøízení, urèující priority pro za-
øazení investièních akcí do programu ev. è. 398 110 a kri-
téria pro stanovení vý�e dotace.

E.1.2. Nekoncepèní postup v oblasti investièní výstavby
financované z rozpoètové kapitoly VPS se proje-
vil i u novì zahajovaných akcí v roce 1999, které
podstatnì zatí�í státní rozpoèet i v dal�ích letech
a zvý�í rozestavìnost.

Pro tøi novì zahajované stavby o celkovì pøedpoklá-
daných rozpoètových nákladech 1 530 mil. Kè byla na
rok 1999 vyèlenìna finanèní èástka 125 mil. Kè. V�echny
údaje o nákladech a dotacích akcí v dal�ích letech jsou

obsa�eny pouze v aktuálních dokumentech ISFRIM,
mohou být, a také jsou pøi pøípravì rozpoètu konkrétní-
ho roku korigovány - nemají závazný charakter. MF uza-
vírá s pøíjemci dotací smlouvy o poskytnutí individuální
investièní dotace ze státního rozpoètu na pøíslu�ný rok,
pøíjemci v�ak nevzniká nárok na dotaci v následujících
letech. Tím, �e vý�e dotace není pro dal�í roky garanto-
vána, dochází k nadmìrné rozestavìnosti a následné ne-
hospodárnosti v dùsledku prodlu�ování termínù dostav-
by nebo dokonce pøeru�ení výstavby.

E.1.3. MF nevìnovalo dostateènou pozornost uvolòování
finanèních prostøedkù z rozpoètové kapitoly VPS.

V rámci programu financovaného z VPS byly inves-
tièní akce zadávány na základì nedostateèných podkla-
dù. V prùbìhu realizace staveb pak do�lo k podstatným
zmìnám schválených investièních zámìrù. Investoøi pøed-
kládali na MF neúplné a èasto neodbornì zpracované
doklady, které jsou pak dodateènì doplòovány a pøepra-
covávány, s pøíslu�ným dopadem na rozpoètované ceny,
termíny zahájení a dokonèení investièních akcí. Bez sta-
novení kritérií pro vlastní výbìr investièní akce a bez
komplexního posouzení problematiky jsou zmìny schva-
lovány i pøesto, �e jsou nedostateènì zdùvodnìny.

Vyhodnocení

Poznatky z této kontrolní akce opìtovnì ukázaly na
dlouhodobì pøetrvávající nedostatky v èinnosti kontro-
lovaných ministerstev pøi zpracování a schvalování kon-
cepcí svìøeného odvìtví v oblasti investièní výstavby. Do-
stateèná pozornost nebyla vìnována ani metodické a
kontrolní èinnosti ministerstev jako správcù rozpoèto-
vé kapitoly pøi zabezpeèování konkrétních stavebních
akcí.

Nedostateèná pøíprava staveb spolu s neúplným zpra-
cováním projektové dokumentace a chybami v urychlo-
vaném schvalovacím procesu mù�e pøiná�et pouze zdán-
livì krátkodobé úspory finanèních prostøedkù a èasu.
V prùbìhu realizace investice pak dochází ke zmìnám
pùvodních stavebních zámìrù, jsou mìnìny základní
parametry stavby, termíny realizace, není dodr�ena vý�e
investièních nákladù, podmínek èerpání dotací a závaz-
ných podmínek realizace stavby. Jednotlivé stavby po-
tom nejsou realizovány ve shodì s koncepcí rozvoje da-
ného odvìtví a prostøedky státního rozpoètu nejsou vy-
nalo�eny efektivnì. Napø. do procesu pøípravy a realiza-
ce investièní výstavby v sektoru zdravotnictví je nutno
zavést systémový pøístup. Nelze dále prohlubovat vyso-
kou rozestavìnost zdravotnických zaøízení, na kterou
není v resortu dostatek finanèních prostøedkù a která
je realizována bez stanovení priorit.

Kontrolou byly zji�tìny nedostatky v èinnosti pøí-
mého investora i nadøízeného orgánu. U pøímých inves-
torù se jednalo zejména o zadávání veøejných zakázek
v rozporu se zákonem è. 199/1994 Sb.; investoøi akcep-
tovali zhotovitelùm fakturaci bez øádnì dolo�eného sou-
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pisu prací, dodávek a jednotkových cen a následnì neby-
li schopni kontrolovat vìcný rozsah provedených prací
s fakturací. Nìkteøí investoøi pou�ili finanèní prostøed-
ky na jiný úèel, realizovali dodávky, které nebyly souèás-
tí stavebního programu. Investoøi realizující státní za-
kázku postupovali v nìkolika pøípadech i v rozporu
s ustanoveními smluvního vztahu, který uzavøeli se zho-
tovitelem díla. Jednalo se o záva�ný nedostatek v èinnosti
investora a o zvýhodnìní postavení zhotovitele. Dùsled-
kem tohoto postupu byly zvý�ené nároky na státní rozpo-
èet; investor napø. pøistoupil na zvý�ení ceny díla, pøes-
to�e cena byla ve smlouvì uvedena jako maximálnì mo�-
ná, v rozporu se soutì�ními podmínkami umo�nil navý-
�ení ceny o inflaci, nerespektováním soutì�ních podmí-
nek a smluvních ustanovení pøipustil znaèné zvý�ení ceny
díla.

Pro výbìrová øízení nebyla zpracována odpovídající
zadávací dokumentace. Její nedostateèné zpracování ná-
slednì zpùsobuje nedostateèné vymezení pøedmìtu díla,
nabídky uchazeèù jsou obtí�nì porovnatelné a neúplné.
Dùsledkem je uzavírání dodatkù v prùbìhu realizace
stavby a nedodr�ení smluvní ceny.

Odborná úroveò investora, který zadává a realizuje
veøejnou zakázku, je v pøevá�né vìt�inì pøípadù nedo-
staèující vzhledem k odbornosti zhotovitele. Zejména
u nároènìj�ích akcí je zøejmé, �e pouhá rámcová zna-
lost dané problematiky nezabezpeèuje efektivní zpùsob
zadání investièní akce ani její vlastní prùbìh.

Nedostatky v èinnosti investora jsou zpùsobeny
v nìkterých pøípadech nedostateènou odborností in-
vestora, ale témìø v�dy jsou umo�nìny nedostateènou
kontrolní a metodickou èinností nadøízeného orgánu.

Kontrolou bylo zji�tìno, �e i v pøípadech, kdy nadøízený
orgán vydá metodické pokyny a smìrnice, které by mìly
zajistit zvý�ení kvality èinnosti investora, neprovìøuje
jejich dodr�ování. Tato zpìtná vazba je v�ak bezpodmí-
neènì nutná pro identifikaci chyb a vèasné zjednání ná-
pravy.

Z výsledkù kontrolní akce dále vyplývá, �e nevytvoøe-
ní úèinného kontrolního systému nadøízeného orgánu je
základním nedostatkem, který brání naplnit ustanovení
zákonné povinnosti ústøedního orgánu státní správy dbát
o zachovávání zákonnosti v okruhu své pùsobnosti a pøi-
jímat podle zákonù potøebná opatøení k nápravì. Pøíslu�-
ná ministerstva jako správci programù pøedávají rozho-
dující podklady do systému ISFRIM, který je podkladem
pro hodnocení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých
investièních akcí a základem pro souhlas MF s defini-
tivním pøiznáním pøidìlené úèelové dotace. Je potøebné,
aby správce programu ovìøoval pravdivost údajù uvádì-
ných pøímými investory v ISFRIM a provádìl aktualiza-
ci údajù a informací, které jsou pøedávány MF.

Pro veøejné zakázky, zejména technicky a finanènì
nároèné, je nutno zabezpeèit po celý jejich prùbìh odbor-
né vedení ji� od poèátku pøípravy investice, vyhodnocení
její potøebnosti z hlediska vìcného, územního, technic-
kého a ekonomického, v období zpracování dokumenta-
ce i pro vlastní realizaci. Je nezbytné stanovit obsah a roz-
sah dokumentace pro zadání stavby a vytvoøit systém vy-
hodnocení veøejné zakázky.

Z hlediska dal�ího vývoje investic financovaných ze
státního rozpoètu je tøeba urychlit práce na vytvoøení
jednotného systému veøejného investování v ÈR, vèetnì
harmonizace pøíslu�né legislativy s procedurami bì�-
nými v zemích Evropské unie.


