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96/29
Kontrolní závìr z kontrolní akce �Hospodaøení s prostøedky státního rozpoètu

 pøi výstavbì I. �eleznièního koridoru Dìèín - Bøeclav a plnìní podmínek,
za nich� byla poskytnuta státní záruka�

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní
èinnosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1996 pod
èíslem 96/29 a byla provedena v období listopad 1996
a� bøezen 1997. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr
vypracoval èlen NKÚ JUDr. Jan Holeèek.

Cílem kontroly bylo provìøit èerpání prostøedkù stát-
ního rozpoètu urèených na výstavbu I. �eleznièního
koridoru a plnìní podmínek, za nich� byla poskytnuta
státní záruka na bankovní úvìry k financování této vý-
stavby.

Kontrola byla zamìøena na dodr�ování právních
norem, a to zejména pøi zadávání veøejných zakázek
v souvislosti se stavbami I. �eleznièního koridoru, a na
dùvody, které vedou ke zvy�ování finanèních nákladù
a prodlu�ování termínù výstavby infrastruktury I. �e-
leznièního koridoru.

Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z od-
boru prùmyslu, dopravy a energetiky, odboru státních
pøíjmù a oblastního odboru Olomouc.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí
(dále jen �MF�), Ministerstvo dopravy a spojù (dále jen
�MDS�) a státní organizace Èeské dráhy (dále jen �ÈD�).
V ÈD byly kontrolovány Generální øeditelství, Divize
dopravní cesty, Divize obchodnì provozní a Stavební
správy v Olomouci a Praze.

Námitky proti kontrolnímu protokolu podané MF a
ÈD byly vypoøádány vedoucími skupiny kontrolujících
rozhodnutími o námitkách. Proti rozhodnutí o námit-
kách podaly odvolání ÈD. Bylo vypoøádáno usnesením
senátu NKÚ.

S e n á t   N K Ú (ve slo�ení: JUDr. Jan Holeèek
- pøedseda, Ing. Karel Bidlo, Ing. Alexandr Rù�ek,
Ing. Petr Skála a Ing. Ladislav Zeman - èlenové) na
svém zasedání konaném dne 6. 5. 1997

s c h v á l i l  usnesením è. 96/29/294
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I.

Charakteristika kontrolované problematiky

Projekt modernizace I. tranzitního �eleznièního
koridoru Dìèín - Praha - Bøeclav (dále jen �I. koridor�)
vychází z usnesení vlády ÈR è. 287 z 2. 6. 1993 a
è. 445 z 18. 8. 1993, kterými byly ve vazbì na zaji�tìní
tranzitních potøeb ÈR a evropské �Dohody AGC o me-
zinárodních �eleznièních magistrálách� definovány pro
ÈR ètyøi tranzitní �eleznièní koridory.

Dne 16. 2. 1994 pøijala vláda ÈR usnesení è. 77,
o zabezpeèení prioritního rozvojového projektu na mo-
dernizaci tranzitního �eleznièního koridoru Dìèín -
- Praha - Bøeclav, kterým vzala na vìdomí postup pøí-
pravných prací modernizace I. koridoru. Dále souhlasi-
la s poskytnutím státní záruky na bankovní úvìry do
celkové vý�e 15 000 mil. Kè pro zabezpeèení realiza-
ce I. koridoru. Z dùvodové zprávy k tomuto usnesení
vyplývá, �e má být realizována varianta modernizace
I. koridoru øe�ící zvý�ení tra�ové rychlosti do 160 km/h,
doplnìná o pou�ití vozidel s výkyvnou skøíní. Objem
investièních nákladù na infrastrukturu v cenové úrovni
roku 1993 byl uveden ve vý�i 15 700 mil. Kè a na �e-
leznièní vozidla 6 279 mil. Kè, celkem 21 979 mil. Kè.

Dne 23. 11. 1994 pøijala vláda ÈR usnesení è. 659,
k návrhu financování modernizace tranzitního �elez-
nièního koridoru Dìèín - Praha - Bøeclav, kterým vzala
na vìdomí model financování uvedený v dùvodové zprá-
vì. Dále schválila státní záruku na bankovní úvìry
pro financování I. koridoru ve vý�i 12 000 mil. Kè a
na úroky a poplatky vyplývající z tìchto úvìrù ve vý�i
10 000 mil. Kè. Souèasnì ulo�ila projednat pøijetí gran-
tu PHARE ve vý�i 50 mil. ECU (cca 1 710 mil. Kè) s vý-
luèným pou�itím na stavební èást I. koridoru. V mode-
lu financování byly uvádìny celkové náklady na infra-
strukturu 24 427 mil. Kè a na �eleznièní vozidla 6 305
mil. Kè, tj. celkem 30 732 mil. Kè. Náklady na infra-
strukturu mìly být kryty v rozsahu 9 000 mil. Kè dotací
ze státního rozpoètu, 12 000 mil. Kè úvìry se státní
zárukou a 3 400 mil. Kè úvìry bez státní záruky. V pøí-
padì poskytnutí grantu PHARE mìly být o jeho hodno-
tu sní�eny bankovní úvìry. Zbylé 3 000 mil. Kè úvìrù
se státní zárukou mìly být pou�ity na financování �e-
leznièních vozidel nebo na II. koridor.

Rozsah prací, termíny realizace a náklady projektu
modernizace I. koridoru, uvádìné v modelu financová-
ní, byly stanoveny v tìchto podkladových materiálech:

- �Zásady modernizace vybrané �eleznièní sítì ÈSD pro
jednotlivé dopravní smìry a tra�ové úseky - výchozí
materiál pro zpracování komplexního programu roz-
voje �eleznièní infrastruktury ÈSD do roku 2000�,
vydané býv. Ústøedním øeditelstvím ÈSD 27. 4. 1992,
è. j. 95/92-O210; vypracoval Státní ústav dopravního
projektování (dále jen �SUDOP�) Praha. Tímto ma-
teriálem byl definován rozsah prací na I. koridoru.

- �Územnì technické studie� schválené postupnì v èer-
venci a� prosinci 1992 rovnì� býv. Ústøedním øedi-
telstvím ÈSD (vypracovaly SUDOP Praha a SUDOP
Brno).

- �Zásady modernizace vybrané �eleznièní sítì ÈD�,
vydané Generálním øeditelstvím ÈD 16. 6. 1993, è. j.
1/93-O21 (�lo o zpøesnìní rozsahu prací na I. kori-
doru).
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- �Studie proveditelnosti tranzitního koridoru Dìèín -
- Praha - Èeská Tøebová - Brno - Bøeclav� z 1. 7. 1993
(vypracoval SUDOP Praha).

- �Náklady na pøípravu a realizaci staveb modernizace
tratí I. tranzitního koridoru� z dubna 1994 (vypraco-
val SUDOP Praha).

- �Dodatek k Zásadám modernizace vybrané �elezniè-
ní sítì ÈD schváleným dne 16. 6. 1993 pod è. j. 1/
/93-O21�, vydaný Divizí dopravní cesty ÈD 20. 7.
1994, è. j. 138/94-O7.

- �Studie kapitálových investic na podporu vysokorych-
lostní osobní �eleznièní dopravy a zlep�ení infrastruk-
tury v ÈR� z 31. 8. 1994 (vypracovala zahranièní po-
radní skupina ÈD - konsorcium firem Benson Oak,
Planecon Capital Group a Squire, Sanders & Demp-
sey). �Studie� byla podkladem pro model financování
I. koridoru, dle dùvodové zprávy k usnesení vlády ÈR
è. 659.

Modernizace I. koridoru byla zahájena v roce 1993,
ukonèena má být podle uvedených materiálù v roce 2000.
V dobì kontroly mìly ÈD uzavøeny se zahranièními
bankami úvìrové smlouvy se státní zárukou na 9 355
mil. Kè a byla pøipravena k podpisu smlouva se zahra-
nièní bankou na 2 587 mil. Kè (celkem 11 942 mil. Kè).
V pøípadì úvìrù bez státní záruky uzavøely ÈD úvìro-
vou smlouvu se zahranièní bankou na 883 mil. Kè a je
pøipravena smlouva s tuzemskou bankou na 2 000 mil.
Kè (celkem 2 883 mil. Kè). Dále ÈD pøedpokládají
2 272 mil. Kè vlastních zdrojù (zatím v�ak bylo k 31. 12.
1996 vynalo�eno pouze 146 mil. Kè) a financování
2 staveb infrastruktury z prostøedkù grantu PHARE
v objemu cca 1 710 mil. Kè. Na poøízení �eleznièních
vozidel ÈD uzavøely úvìrové smlouvy bez státní záruky
v rozsahu 6 231 mil. Kè. Jistiny úvìrù se státní zárukou
jsou splatné poèínaje rokem 2000, úroky z nich splácejí
ÈD od roku 1996.

V dobì kontroly byl projekt I. koridoru rozdìlen do
27 staveb, z nich� 3 byly do konce roku 1996 dokonèe-
ny, u 6 probíhá realizace a u 18 pøípravná fáze. Kontro-
le èerpání finanèních prostøedkù byly podrobeny 3 rea-
lizované stavby s vykázanými investièními náklady
k 31. 12. 1996 ve vý�i 2 209 mil. Kè, 2 stavby v realiza-
ci s pøedpokládanými investièními náklady 2 974 mil.
Kè a 1 stavba v pøípravné fázi s pøedpokládanými in-
vestièními náklady 391 mil. Kè. Kontrole zadávání ve-
øejných zakázek bylo podrobeno je�tì dal�ích 6 staveb
v pøípravné fázi s pøedpokládanými investièními náklady
8 599 mil. Kè.

Dosavadní vývoj prací na I. koridoru ukazuje, �e
investièní náklady na infrastrukturu budou pøekroèeny
o cca 48 %, pøedev�ím z dùvodu realizace vìt�ího roz-
sahu prací a nákladnìj�ích technických øe�ení, ne� bylo
pùvodnì uvádìno. Termín realizace bude minimálnì
o 2 roky odsunut. Vy��í náklady nemají ÈD zatím v roz-
sahu cca 8 200 mil. Kè kryty finanèními zdroji (za pøed-
pokladu uplatnìní vý�e uvedených vlastních zdrojù).

Zaji�tìné úvìrové prostøedky pro financování I. korido-
ru, pøi zapoèítání i prostøedkù grantu PHARE, èinily
v dobì kontroly cca 16 535 mil. Kè, tj. o 1 135 mil. Kè
více, ne� bylo uvedeno v modelu financování.

II.

Nejdùle�itìj�í zji�tìní vztahující se pøedev�ím k úèel-
nosti a hospodárnosti èerpání finanèních prostøedkù
na infrastrukturu projektu I. koridoru

1. Ústøední orgány státní správy - MF a MDS nevypra-
covaly �ádný dokument, který by investorovi - ÈD
závaznì stanovil pro celý projekt I. koridoru nákla-
dy a jejich krytí, realizaèní termíny a rozsah prací,
vèetnì vybraných technických parametrù.

Tyto základní limity projektu nejsou v usnesení vlá-
dy ÈR è. 659 obsa�eny jako závazné. Jsou sledovány
jen za jednotlivé stavby s úèastí prostøedkù ze státního
rozpoètu na formuláøích �Registru investic MF� (dále
jen �RI MF�) v programu �Modernizace tranzitního
�eleznièního koridoru Dìèín - Praha - Bøeclav�. Pro-
gram je postupnì doplòován podle stupnì rozpracova-
nosti staveb a uplatnìných zmìn. V programu bylo
k 19. 2. 1997 registrováno 16 staveb z 27, se stanove-
nými celkovými investièními náklady 27 485 mil. Kè,
tj. ji� o 3 085 mil. Kè více, ne� bylo uvedeno v modelu
financování. Dále je u nich poèítáno s dotacemi ze stát-
ního rozpoètu v rozsahu 9 285 mil. Kè, tj. o 285 mil.
Kè více, ne� bylo uvedeno v modelu financování.

Nejsou stanoveny sankèní postihy za nedodr�ení
podmínek urèených ve formuláøích RI MF. Není nijak
upraven stupeò závaznosti dal�ích ukazatelù charakte-
rizujících zdroje financování, pøedev�ím �úvìry poskyt-
nuté se státní zárukou�, �úvìry bez státní záruky� a
�vlastní zdroje investora�.

V registru investic na MF zapsané a schválené �roz-
hodující projektované parametry� nevyjadøují základní
parametry charakterizující úseky I. koridoru z pohledu
kvality pro provoz na nich. Jde pøedev�ím o tra�ové rych-
losti a dovolené zatí�ení na nápravu. Stavební objekty
a provozní soubory uvedené ve formuláøích RI MF pro
jednotlivé stavby jdou v øadì pøípadù nad rámec rozsa-
hu pùvodnì pøedpokládaného zásadami.

2. MF v návrhu státního rozpoètu na rok 1996 pøe-
kroèilo vý�i státní záruky za úvìry na I. koridor
schválenou vládou.

Usnesením è. 659 schválila vláda ÈR státní záruku
na bankovní úvìry ve vý�i 12 000 mil. Kè a na úroky a
poplatky vyplývající z nich ve vý�i 10 000 mil. Kè, cel-
kem 22 000 mil. Kè. MF v tabulkové èásti státního roz-
poètu na rok 1996 - tabulka è. 17 �Schválené státní zá-
ruky za úvìry a rozlo�ení splátek úvìrù podle rokù�
- uvedlo 23 496 mil. Kè, tedy o 1 496 mil. Kè více, ne�
bylo vládou pro I. koridor schváleno.
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3. ÈD nedodr�í model financování projektu I. kori-
doru, pøedev�ím celkové investièní náklady a ter-
mín realizace, a pøedpokládají i vy��í èerpání in-
vestièních dotací ze státního rozpoètu.

Z finanèních prostøedkù urèených na infrastruktu-
ru I. koridoru bylo k 31. 12. 1996 vyèerpáno cca 5 731
mil. Kè (2 929 mil. Kè z investièních dotací ze státního
rozpoètu, 2 656 mil. Kè z bankovních úvìrù a 146 mil.
Kè z vlastních zdrojù), tj. 23 % nákladù pøedpokláda-
ných modelem financování. Realizovány nebo rozesta-
vìny v�ak byly akce jen v rozsahu cca 8 %. Pøekroèení
nákladù potvrzuje i plán financování I. koridoru pøed-
lo�ený pøi kontrole. V nìm je kalkulováno s potøebou
finanèních prostøedkù na infrastrukturu 36 062 mil. Kè,
tj. o 11 635 mil. Kè (o 48 %) více ne� v modelu finan-
cování pøedpokládaných 24 427 mil. Kè.

Podle harmonogramu postupu prací na stavbách
z 26. 2. 1997 nebude dodr�en ani termín ukonèení pro-
jektu I. koridoru v roce 2000. ÈD pøedpokládají ukon-
èení nejdøíve v roce 2002. Nebude tak v roce 2000 do-
sa�eno kalkulovaných výnosù z realizace I. koridoru,
které mají být podle modelu financování pøedpokladem
pro schopnost ÈD splácet bankovní úvìry, vèetnì úvìrù
se státní zárukou.

a) Kontrola pøíèin zvý�ení pøedpokládaných nákladù
byla provedena u 13 staveb I. koridoru (jde o stavby,
kde byly dostupné v�echny potøebné podkladové ma-
teriály), u nich� mìly celkové investièní náklady èi-
nit 13 052 mil. Kè. Z pøedlo�ených materiálù vyplý-
vá, �e ÈD pøedpokládají zvý�ení nákladù o 7 773 mil.
Kè, na 20 825 mil. Kè, tj. o cca 60 %. Pøíèiny zvý�e-
ní nákladù jsou:

- Zmìny technických øe�ení a vy��í rozsah prací proti
pùvodním návrhùm pøedstavují zvý�ení nákladù o cca
5 362 mil. Kè.

- Vy��í rozsah prací, který je realizován nad rámec uve-
dených �Zásad modernizace ...� è. j. 95/92-O210 a
è. j. 1/93-O21 a jejich dodatku è. j. 138/94-O7, zvy-
�uje náklady o cca 1 559 mil. Kè. Jde o výstavbu ko-
munikací, plynovodù, pøístupových chodníkù a pod.,
vy�adovanou dodateènì územními orgány v rámci sta-
vebního øízení. V men�í míøe pak i o úpravy nástu-
pi��, rekonstrukce dal�ích kolejí, úpravy výpravních
budov a pod., vy�adované vnitøními organizaèními
jednotkami ÈD.

- Prodlou�ení doby výstavby I. koridoru do roku 2002 a
posun zahájení realizace vìt�iny akcí do let 1998 a�
2000 pøedstavuje zvý�ení nákladù o cca 366 mil. Kè.

- Rozdíl mezi mírou inflace zahrnutou do celkových
nákladù na infrastrukturu I. koridoru v modelu finan-
cování a skuteèným vývojem podle údajù Èeského sta-
tistického úøadu stanovený podle pùvodních realizaè-
ních termínù èiní cca 1,8 % a zvy�uje náklady o cca
243 mil. Kè.

- Úhrada nákladù na organizaèní a pøípravnou èinnost
investora, jeho kompletaèní a in�enýrskou èinnost,
náhradní dopravu, revize, komplexní zkou�ky, zku-
�ební provoz a pod. z prostøedkù vyèlenìných na

I. koridor namísto úhrady z vlastních zdrojù ÈD, jak
bylo pùvodnì dohodnuto. Tento rozsah èiní cca 243
mil. Kè.

b) Z prùbìhu výstavby I. koridoru vyplývá, �e se pøe-
dev�ím opo�ïuje pøíprava staveb, a tím i jejich rea-
lizace.

V roce 1996 nebyly, podle termínù uvedených v pod-
kladových materiálech, zahájeny stavby moderniza-
ce �eleznièních stanic Pøelouè a Vranovice, moder-
nizace tratí Vranovice - Brno a Poøíèany - Kolín. Ke
zpo�dìní pøípravy v délce 2 a� 11 mìsícù dochází u sta-
veb modernizace Dìèínských tunelù, optimalizace
tratí Ústí nad Labem - Dìèín, Lovosice - Ústí nad
Labem, Hrobce - Lovosice, Praha-Bubeneè - Kralupy
nad Vltavou, modernizace tratí Kolín - Pøelouè, Par-
dubice - Uhersko, Ústí nad Orlicí - Èeská Tøebová a
rekonstrukce tunelù Nelahozeves. Realizace jednot-
livých staveb bude kumulována do let 1998 a� 2000
(v tìchto letech má být realizováno cca 85 % staveb).

Dùvody èasového zpo�dìní v pøedprojektové a pro-
jektové pøípravì jsou pøedev�ím v nekvalitním a ne-
úplném zpracování dokumentace ze strany dodava-
telù a v èastém uplatòování dodateèných zmìn ÈD
i orgány státní správy pøi územním a stavebním øíze-
ní, ke kterému dochází i po zpracování pøíslu�né do-
kumentace. Pøípravu staveb také prodlu�ují dodateè-
né zmìny rozsahu projektových opatøení vyplývající
ze zákona è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù na
�ivotní prostøedí (zákon je úèinný od 1. 7. 1992). Ve
v�ech pøípadech vyhlá�ení veøejné soutì�e na zpra-
cování dokumentace po datu úèinnosti tohoto záko-
na mìl investor - ÈD na tento problém pamatovat a
do soutì�e zahrnout zabezpeèení podkladù k pro-
jednání.

c) Podle modelu financování mají prostøedky státního
rozpoètu na I. koridor èinit 9 000 mil. Kè. ÈD v�ak
v plánu financování I. koridoru kalkulují s úèastí in-
vestièních dotací ze státního rozpoètu cca 10 031 mil.
Kè (z toho individuální dotace 9 000 mil. Kè a systé-
mové dotace 1 031 mil. Kè), tj. s èástkou o 1 031 mil.
Kè vy��í.

Kromì toho podle opatøení MDS è. j. 22 723/1996-
-O310 z 17. 1. 1997 mají být v roce 1997 poskytnu-
ty ÈD neinvestièní dotace ze státního rozpoètu ve
vý�i 27 mil. Kè na úhradu provozních úrokù z ban-
kovních úvìrù poskytnutých na financování staveb
I. koridoru, které ji� ÈD uvedly do u�ívání.

4. ÈD z prostøedkù vyèlenìných pro I. koridor hradí
i náklady staveb a èinností, které nebyly souèástí
podkladù pro model jeho financování.

V pùvodních nákladech nebylo poèítáno s náklady
328,7 mil. Kè na rekonstrukce tunelù è. 1 a 8 v úseku
Brno - Èeská Tøebová, které musí být provedeny z dù-
vodu elektrifikace úseku Brno - Èeská Tøebová. Rekon-
strukce tunelù mìla být provedena v letech 1988 a� 1994
z vlastních zdrojù ÈD. Její financování nyní chtìjí ÈD
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zajistit prostøednictvím státního rozpoètu nebo úvìrù
v rámci prostøedkù vyèlenìných na I. koridor. Tunely
jsou souèástí pøedelektrizaèních úprav uvedeného úse-
ku a jejich stavba trvá ji� od 70. let.

Nebylo poèítáno také s budoucími náklady 12 146
mil. Kè (podle údajù uvádìných ÈD) na rekonstrukce
uzlù �eleznièních stanic Dìèín, Praha, Kolín, Pardubi-
ce, Choceò, Ústí nad Orlicí, Èeská Tøebová, Brno a
Bøeclav, které jsou nezbytné z dùvodu zaji�tìní plynu-
losti provozu na I. koridoru.

V modelu financování nebylo uva�ováno také s ná-
klady na èinnost realizaèního týmu pro projekt I. ko-
ridoru, který mìly ÈD zajistit na základì bodu 1.04
písm. f) úvìrové smlouvy uzavøené s Evropskou in-
vestièní bankou a bodu 3.02 úvìrové smlouvy uzavøe-
né s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. K zaji�-
tìní tohoto po�adavku vybraly ÈD na základì neveøej-
né soutì�e zahranièní poradenskou firmu Deutsche
Eisenbahn-Consulting GmbH (dále jen �DE-Consult�),
s ní� uzavøely dne 19. 9. 1995 smlouvu na øízení pro-
jektu I. koridoru. Pro I. fázi (období od záøí do listopa-
du 1995) byla ve smlouvì stanovena odmìna 150 tis.
DEM na základì kalkulovaného rozsahu prací. Pro II.
fázi (období od listopadu 1995 do srpna 1998) byly
stanoveny pouze èástky mìsíèních odmìn zamìstnan-
cù podle funkcí s tím, �e celková vý�e bude urèena a�
podle skuteèného poètu zamìstnancù, který nebyl v dobì
uzavøení smlouvy znám. Dále bylo dohodnuto, �e ná-
klady na provoz kanceláøí, hardware a software, slu-
�ební cesty a materiál potøebný pro výkon 2. fáze bu-
dou uhrazeny podle skuteèných výdajù. Orientaènì
pøedpokládají ÈD celkové náklady na DE-Consult ve
vý�i 17 400 tis. DEM. Toto v�ak není smluvnì stanove-
no. Do 31. 12. 1996 uhradily ÈD na èinnost DE-Con-
sultu z úvìrových prostøedkù urèených pro I. koridor
3 496,9 tis. DEM (cca 61 500 tis. Kè).

5. ÈD uplatòovaly neprùhledný systém pøevodù a èer-
pání finanèních prostøedkù z úvìrù (se státní záru-
kou i bez státní záruky) urèených na I. koridor.

Finanèní prostøedky byly mezi jednotlivými bankov-
ními úèty zøízenými zvlá�� pro ka�dý úvìr vzájemnì
pøevádìny, a to jak na devizových, tak i na korunových
úètech. Pøevody mezi bankovními úèty èinily celkem
644,5 mil. Kè a zpìt na správný úèet bylo k 31. 12.
1996 pøevedeno 68,2 mil. Kè. Rozdíl 576,3 mil. Kè pøed-
stavuje nevypoøádané vzájemné pøevody.

Napøíklad prostøedky úvìru se státní zárukou po-
skytnutého bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau ve
vý�i 25,0 mil. DEM byly na základì �ádosti ÈD pouká-
zány na úèet úvìru bez státní záruky poskytnutému tou-
to bankou. Na správný úèet byla následnì pøevedena
pouze èástka 13,9 mil. DEM. Èástka 7,0 mil. DEM byla
pøevedena na korunový úèet k úvìru se státní zárukou
poskytnutému Evropskou investièní bankou a èástka 4,1
mil. DEM byla v rámci tohoto úètu vyèerpána.

Finanèní prostøedky v celkovém objemu cca 470 mil.
Kè byly také pøevedeny na úèet organizaèní jednotky ÈD
- Kontrola mezinárodního �eleznièního provozu, z kte-
rého byly rovnì� financovány èinnosti na I. koridoru.

6. ÈD uhradily z finanèních prostøedkù urèených pro
I. koridor, pøedev�ím z úvìrù a dotací ze státního
rozpoètu, i èinnosti, které se stavbami I. koridoru
nesouvisely nebo mìly být vzhledem k tomu, �e
jdou nad rámec deklarovaného rozsahu prací na
I. koridoru, hrazeny z vlastních zdrojù.

Úhrada tìchto èinností je v pøípadì financování
z úvìrù v rozporu s úvìrovými smlouvami uzavøenými
ÈD s pøíslu�nými bankami. Dochází tím i k obcházení
smluv o podmínkách pøevzetí závazkù MF za splacení
úvìrù poskytnutých bankami ÈD, které jsou uzavírány
v pøípadì úvìrù se státní zárukou. Celková vý�e úhrad
v kontrolovaném období èinila cca 312 mil. Kè (z tìch-
to prostøedkù bylo zpìt na úèty finanèních prostøed-
kù I. koridoru vráceno do doby ukonèení kontroly cca
206 mil. Kè).

V pøípadì bankovních úvìrù se jednalo o nákupy
cenných papírù, vèetnì odmìn zprostøedkovatelské fir-
mì, opravy silnièních komunikací, nákup osobního au-
tomobilu �koda Felicia LXi, úklid a pronájem parko-
vi��, náhradní autobusovou dopravu, slu�by finanèního
poradce nesouvisející s I. koridorem, výkup pozemku
pro výstavbu nové výpravní budovy �eleznièní stanice
Rájec-Jestøebí a pøeklad dokumentace z angliètiny pro
stavbu Petrovice nesouvisející s I. koridorem.

V pøípadì dotací ze státního rozpoètu �lo o úhradu
nákladù v celkové vý�i cca 29 mil. Kè na realizaci sta-
vebních objektù na dokonèených stavbách �Moderniza-
ce tra�ového úseku Úvaly - Poøíèany� (jednalo se o pøí-
stupový chodník zastávky Kluèov) a �Modernizace �e-
leznièní stanice Poøíèany� (jednalo se o výstavbu pro-
tihlukové stìny, úpravu svr�ku kolejí 6, 8 a Nymburské
trati). Realizace tìchto objektù byla provedena nad rá-
mec uvedených �Zásad modernizace ...�, è. j. 95/92-
-O210 a è. j. 1/93-O21 a jejich dodatku è. j. 138/94-O7.

7. Zadávací podklady pro veøejné soutì�e na zhoto-
vitele pøedprojektové a projektové dokumentace
nedostateènì vymezovaly pøedmìt plnìní a v dù-
sledku neujasnìné koncepce pøi zadávání a zpra-
cování pøípravné dokumentace docházelo k èas-
tým zmìnám i v prùbìhu zpracování projektové
dokumentace a vlastní realizaci staveb.

a) Na 5 kontrolovaných stavbách byly celkové nabídko-
vé ceny vítìzù veøejných soutì�í na zhotovitele pøí-
pravné dokumentace 10 033 tis. Kè zvý�eny v prùbìhu
zpracování dodatky ke smlouvám o dílo (bì�nì v poètu
7 a� 10) o 5 875 tis. Kè na koneèných 15 908 tis. Kè,
tj. o cca 58 %. Obdobnì na 6 kontrolovaných stav-
bách byly nabídkové ceny vítìzù veøejných soutì�í
na zhotovitele projektové dokumentace (v�dy shod-
ných se zhotoviteli pøípravné dokumentace) v celko-



Èástka  2            Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1997 Strana 150

www.nk
u.c

z

vém objemu 65 820 tis. Kè zvý�eny v prùbìhu zpra-
cování dodatky ke smlouvám o dílo (opìt bì�nì 7 a�
10) o 13 243 tis. Kè na koneèných 79 063 tis. Kè,
tj. o cca 20 %. Bìhem pøípravné fáze staveb tak
bylo k základním smlouvám uzavøeno v prùmìru
kolem 18 dodatkù, ale napø. u stavby �Optimalizace
tra�ového úseku Brno - Skalice� to bylo 71 dodatkù.

Na dal�ích 5 kontrolovaných stavbách byly nabídko-
vé ceny vítìzných uchazeèù veøejných soutì�í na zho-
tovitele stavby v celkovém objemu 1 617 738 tis. Kè
zvý�eny vlivem nových po�adavkù ze strany ÈD a zmìn
pøi realizaci díla o 590 850 tis. Kè, tj. o cca 36 %.

b) V prùbìhu prací na projektu k 31. 12. 1996 dohoto-
vené stavby �Modernizace tra�ového úseku Úvaly -
- Poøíèany� nebyl k dispozici úplný geotechnický prù-
zkum. Geotechnický prùzkum byl zadán 9. 8. 1991 a
to pouze jako prùzkum zdiva mostu Roztoklaty a èás-
teèný prùzkum podlo�í. Dále 17. 9. 1991 byl zadán
prùzkum únosnosti pra�cového podlo�í. Napøíklad
komplexní geotechnický posudek pro kolej è. 1 úse-
ku Èeský Brod - Poøíèany byl zpracován a� 1. 10.
1993, pøièem� stavební práce na této koleji zaèaly ji�
4. 10. 1993. Geotechnický prùzkum kvality zdiva a
základové pùdy mostù a propustù byl provádìn a�
v prùbìhu zpracovávání realizaèní dokumentace.

Projekt stavby z roku 1991 nebyl proveden podle zá-
sad platných pro technické øe�ení staveb na I. kori-
doru. První závazný pøedpis øe�ící stavby I. koridoru
byl vydán 27. 4. 1992. Pøesto bylo �Posuzovacím
protokolem stavby� è. j. 882-93-O6 z 25. 2. 1993 do-
poruèeno projekt stavby schválit s tím, �e je v soula-
du s uvedenými �Zásadami modernizace ...� è. j. 95/
/92-O210. Rovnì� bylo konstatováno, �e tra�ový
úsek Úvaly - Poøíèany bude vyhovovat parametrùm
UIC. �Schvalovacím protokolem� è. j. 56223/93-O383
z 30. 3. 1993 pak byl projekt stavby schválen k rea-
lizaci.

Tento schválený projekt stavby byl souèástí zadávací
dokumentace pro veøejnou soutì� na výbìr zhotovi-
tele stavby. Vítìzem soutì�e se stalo �eleznièní sta-
vitelství Brno, a. s., (dále jen ��S Brno�) s cenovou
nabídkou 698 920 tis. Kè. Projekt byl rovnì� souèás-
tí podkladových materiálù pro pøiznání investièní
dotace ze státního rozpoètu k financování této akce.

Stavba v�ak nebyla podle schváleného projektu stav-
by realizována. Ji� pøi zpracovávání realizaèní do-
kumentace, kterou pro �S Brno zaji��oval zhotovitel
pøípravné a projektové dokumentace SUDOP Praha,
a. s., byly provádìny zmìny technického i technolo-
gického øe�ení vyplývající z nedostateènì provede-
ného geotechnického prùzkumu. Dal�í zmìny vyply-
nuly z rozdílného rozsahu stavebních úprav po�ado-
vaného organizaèní jednotkou ÈD povìøenou výko-
nem funkce investora - Stavební správou ÈD Praha
v nabídkovém øízení a pøi skuteèné realizaci. Stavba
byla také roz�iøována o nové provozní soubory a sta-
vební objekty.

Oproti pùvodnímu projektu byly vymìnìny v�echny
sto�áry trakèního vedení (pùvodnì bylo uva�ováno
s cca 10 %), navíc bylo pøidáno druhé zesilovací lano
trakèního vedení, zvý�il se po�adavek na únosnost
pra�cového podlo�í na 80 MPa, místo pouhé výmìny
kolejnic byla v øadì úsekù provádìna sanace �elez-
nièního spodku, vymìnìny v�echny pra�ce a �tìrko-
vé lo�e, navíc bylo provádìno odvodnìní �eleznièní-
ho spodku v zastávkách a v souvislosti s tím prová-
dìna výstavba nových nástupních hran, ve vìt�ím
rozsahu byla provádìna oprava mostù a propustù, byly
pou�ity kolejnice UIC 60 s pru�ným upevnìním, pro-
jektem navr�ené zabezpeèovací zaøízení bylo nahra-
zeno novým technicky dokonalej�ím dra��ím typem,
navíc byl vybudován chodník pro pøíchod cestujících
k zastávce Kluèov, v �eleznièních stanicích Úvaly a
Èeský Brod byly osazeny jiné dra��í typy výhybko-
vých pøestavníkù atd.

V prùbìhu realizace tak v podstatì neexistoval schvá-
lený projekt stavby, podle kterého by byla výstavba
provádìna a který by jednoznaènì stanovil technická
øe�ení, jaké stavební objekty a provozní soubory mají
být stavbou dotèeny a v jakém rozsahu mají být sta-
vební úpravy provádìny.

Realizované zmìny byly ÈD schváleny a� �Pøeschva-
lovacím protokolem� è. j. 59366/95-S7/Inv ze dne
22. 1. 1996, tj. v dobì, kdy bylo na stavbì prostavì-
no 88 % celkového finanèního objemu. Pøesto�e
�Schvalovacím protokolem� byla stavba schválena
jako vyhovující podmínkám projektu modernizace
I. koridoru, bylo pøeschválení zdùvodnìno tím, �e
stavba byla pùvodnì pøipravována jako úpravy za-
bezpeèovacího zaøízení. Dále tím, �e projektant ne-
mìl k dispozici �Zásady modernizace ...�. Pøeschva-
lovacím protokolem byly celkové náklady stavby zvý-
�eny na 932 600 tis. Kè. Skuteèné náklady na rea-
lizaci stavebních objektù a provozních souborù
k 31. 12. 1996 èinily 921 000 tis. Kè, tj. o 222 080 tis.
Kè (32 %) více proti cenì z výbìrového øízení.

Náklady na zhotovení projektu stavby v rozsahu 556
tis. Kè a na realizaci stavby v rozsahu 851 748 tis.
Kè byly hrazeny z investièní dotace ze státního roz-
poètu.

Obdobným zpùsobem byla realizována k 31. 12. 1996
dal�í dohotovená stavba �Modernizace tra�ového úse-
ku Uhersko - Choceò�. I tato stavba nebyla realizo-
vána podle schváleného projektu, který byl souèástí
zadávací dokumentace pro veøejnou soutì� na výbìr
zhotovitele stavby vyhlá�ené 6. 9. 1993. Vítìzem sou-
tì�e se stalo �S Brno s nabídkovou cenou na staveb-
ní objekty a provozní soubory 539 052 tis. Kè. Pøi
realizaci díla byl investorem - Stavební správou ÈD
Praha uplatòován rozdílný rozsah stavebních úprav
proti po�adavkùm v nabídkovém øízení a provádìny
zmìny technického i technologického øe�ení.

Provedené zmìny byly schváleny ÈD a� �Pøeschva-
lovacím protokolem� è. j. 59673/95-S7/Inv dne 22. 1.
1996, tj. v dobì kdy ji� bylo na stavbì prostavìno
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72 % celkového finanèního objemu. Dopracování
technické èásti projektu zaji��oval podle podmínek
soutì�e zhotovitel v realizaèní dokumentaci. �Pøe-
schvalovacím protokolem� byly celkové náklady stav-
by zvý�eny na 1 143 688 tis. Kè. Skuteèné náklady
na realizaci stavebních objektù a provozních sou-
borù èinily k 31.12.1996 celkem 1 087 900 tis. Kè,
tj. o 548 848 tis. Kè více proti cenì z výbìrového
øízení.

Náklady na zhotovení projektu stavby v rozsahu
6 942 tis. Kè a na realizaci stavby v rozsahu 846 002
tis. Kè byly hrazeny z investièní dotace ze státního
rozpoètu.

III.

Zji�tìní vztahující se k poru�ení právních pøedpisù

Státní organizace Èeské dráhy poru�ila:

1. ustanovení § 11 odst. 1 zákona è. 576/90 Sb., o pra-
vidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky
Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpo-
ètová pravidla republiky), ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, kde je mj. stanoveno:

�Rozpoètové prostøedky mohou být pou�ity pouze
v pøíslu�ném rozpoètovém roce ...�

Souèasnì poru�ila èl. V pøílohy è. 1 k Postupu pro
realizaci systému úèasti státního rozpoètu na fi-
nancování investic v pùsobnosti ÈR, vydaného MF
pod è. j. 113/39 466/1991 (dodr�ení Postupu stano-
vilo na základì dopisu MD Generální øeditelství
ÈD v dopise è. j. 57165/93-035/7 z 8. 6. 1993), po-
dle kterého:

�Na investièní výstavbì s úèastí prostøedkù státní-
ho rozpoètu mohou rozpoètové, pøíspìvkové a hos-
podáøské organizace poskytnout zálohy dodavate-
lùm a to do vý�e 10 % roèního objemu, na který
bude v tomté� roce vystavena faktura (i dílèí), èi
provedené práce nebo popø. zpùsobem úhrady sta-
noveným dle smluvních vztahù (po nabytí úèinnosti
obchodního zákoníku).�

ÈD poskytly zhotovitelùm díla zálohy z investiè-
ních dotací ze státního rozpoètu v celkové vý�i 123 430
tis. Kè, na které nebyla v roce poskytnutí vystavena fak-
tura nebo za nì provedeny práce èi dodávky. �lo o tyto
pøípady:

- Pøi realizaci stavby �Modernizace tra�ového úseku
Úvaly - Poøíèany� poskytl investor - Stavební správa
ÈD Praha zhotoviteli díla - �S Brno dne 27. 8. 1993
zálohu 45 000 tis. Kè, dne 2. 12. 1993 zálohu 25 000
tis. Kè a dne 15. 12. 1993 zálohu 4 743 tis. Kè, cel-
kem 74 743 tis. Kè. Práce, na které byly poskytnuty
zálohy byly provádìny a� v roce 1994 a fakturovány
poèínaje 16. 2. 1994.

- Pøi realizaci stavby �Modernizace tra�ového úseku
Uhersko - Choceò� poskytl investor - Stavební správa

ÈD Praha zhotoviteli díla - �S Brno dne 3. 11. 1993
zálohu 45 000 tis. Kè. Práce, na které byly poskytnu-
ty zálohy, byly provádìny a� v roce 1994 a fakturová-
ny 13. 6. 1994.

- Pøi zpracování projektové dokumentace stavby �Opti-
malizace tra�ového úseku Brno - Skalice� poskytl in-
vestor - Stavební správa ÈD Olomouc zhotoviteli
- SUDOP Brno dne 10. 12. 1992 zálohu 187 tis. Kè.
Práce, na které byly poskytnuty zálohy, byly provádì-
ny a� v roce 1994 a fakturovány 17. 2. 1994.

- Pøi zpracování projektové dokumentace stavby �Mo-
dernizace �el. stanice Poøíèany� poskytl investor
- Stavební správa ÈD Praha zhotoviteli - SUDOP Pra-
ha dne 25. 11. 1993 zálohu 3 500 tis. Kè. Práce, na
které byly poskytnuty zálohy, byly provádìny a� v roce
1994 a fakturovány poèínaje 1. 6. 1994;

2. ustanovení § 35 odst. 2 zákona è. 199/1994 Sb., o za-
dávání veøejných zakázek, kde je stanoveno:

�Po�adoval-li zadavatel v podmínkách soutì�e od-
dìlit v nabídce nabídkovou cenu, hodnotí komise
nabídku nejprve z hlediska ostatních kritérií s vý-
jimkou nabídkové ceny. Po tomto vyhodnocení ote-
vøe komise obálku s nabídkovou cenou a poøadí
nabídek upraví podle výsledku hodnocení pomocí
nabídkové ceny.�

Zadavatel pøi vyhlá�ení obchodní veøejné soutì-
�e se zahranièní úèastí na dodávku kolejnic, uveøej-
nìném v Obchodním vìstníku a v Official Journal dne
6. 9. 1995, po�adoval oddìlení nabídkové ceny. Ze
�Zprávy o prùbìhu a výsledku soutì�e� è. j. 301/1995-
-S7 z 8. 12. 1995 nevyplývá, �e komise stanovila nej-
prve poøadí podle ostatních kritérií a teprve poté do
výsledku hodnocení zahrnula i nabídkovou cenu. Tímto
postupem byl celkový výsledek hodnocení soutì�e
zkreslen v neprospìch technického zadání návrhu;

3. ustanovení polo�ky è. 9. B, resp. 11. B èásti II Výmì-
ru MF è. 01/93 z 13. 11. 1992, resp. 01/94 z 17. 11.
1993, kterým se vydává seznam zbo�í s regulova-
nými cenami (Výmìry byly vydány MF ÈR k prove-
dení ustanovení § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o ce-
nách, a ustanovení § 2 odst. 2 zákona è. 265/1991
Sb., o pùsobnosti orgánù ÈR v oblasti cen, a uve-
øejnìny v Cenovém vìstníku èástka 46/1992 z 26. 11.
1992, resp. èástka 33/1993 z 30. 11. 1993), kde je
stanoveno:

�� ceny podle smluv uzavøených od 1. záøí 1991 se
sjednávají na podkladì vyhodnocení soutì�e, podle
Zadávacího øádu staveb vydaného FMH, MP ÈR a
MVS SR ze dne 24. 7. 1991 (dále jen �ZØS�), který
je pro úèely regulace cen podle tohoto písmene zá-
vazný (Cenový vìstník èástka 40-42/1991) ...�

V ustanovení èásti II polo�ky 9. B odst. 12, resp.
11. B Výmìru MF è. 01/93, resp. 01/94 je pøitom
uvedeno:

�Nedodr�ení uvedeného postupu bude kvalifiková-
no jako neoprávnìné pou�ití rozpoètových prostøed-
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kù podle § 30 zákona ÈNR è. 576/1990 Sb., o pravi-
dlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky Èes-
ké republiky a obcí v Èeské republice.�

Bez vyhlá�ení veøejné soutì�e uzavøely ÈD smlou-
vu o dílo na zhotovitele geotechnických prùzkumù
v celkové vý�i 16 185 tis. Kè, z této èástky bylo z inves-
tièních dotací ze státního rozpoètu uhrazeno 14 646 tis.
Kè. Jde o tìchto 5 staveb z 6 kontrolovaných:

- Tunel è. 8, rekonstrukce tunelu 1. koleje Brno - Èeská
Tøebová, smlouva o dílo uzavøená s GMS Praha, a. s.

- Optimalizace tra�ového úseku Brno - Skalice, dodat-
ky è. 2, 4 a 5 ke smlouvì o dílo uzavøené se SUDOP
Brno.

- Optimalizace tra�ového úseku Dìèín - st. hranice,
3 smlouvy o dílo uzavøené s Konsultou V.E.P. Praha.

- Modernizace tra�ového úseku Hnìvice - Hrobce,
3 smlouvy o dílo uzavøené s Konsultou V.E.P. Praha.

- Modernizace tra�ového úseku Pardubice - Uhersko,
smlouva o dílo a její dodatky è. 1 a 2 uzavøené se
SUDOP Pardubice;

4. ustanovení § 4 odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb., o úèet-
nictví, kde je stanoveno:

�Úèetní jednotky jsou povinny dodr�ovat pøi vedení
úèetnictví úètové osnovy a postupy úètování ...�,

tím, �e nedodr�ela ustanovení pro tøídu 0 èl. VII
- Poøízení hmotných investic Postupù úètování pro
podnikatele, podle kterého:

�Na úètu 042 - Poøízení hmotných investic se úètu-
je poøizovaný hmotný investièní majetek do doby
jeho u�ívání vèetnì výdajù spojených s jeho poøíze-
ním na ...�

ÈD na stavbì �Optimalizace tra�ového úseku Br-
no - Skalice� vynalo�ily mj. na náhradní autobuso-
vou dopravu, pronájem parkovi�tì, úklid parkovi�tì
a pod. nesouvisející s poøízením investièního majetku
77 303 tis. Kè. Náklady na tyto èinnosti pøedstavují
náhradní zaji��ování provozu z dùvodu jeho pøeru�ení
pøi realizaci stavby a mìly být zaúètovány do provoz-
ních nákladù a nikoliv do poøízení hmotných investic;

5. ustanovení èl. 2 odst. 4 a èl. 2 odst. 8 Zásad pro
poskytování a èerpání prostøedkù státního rozpo-
ètu pro poøizování investièního majetku, vydaných
MF pod è. j. 113/1 679/1994 (uveøejnìny byly ve
Finanèním zpravodaji è. 4/1994; jejich respekto-
vání bylo ÈD ulo�eno MDS pøi stanovení limitù
èerpání investièních dotací ze státního rozpoètu),
kde je mj. stanoveno:

�Pøi poøizování investièního majetku s úèastí inves-
tièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické
a fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla
(podle § 546 zák. è. 513/91 Sb., Obchodní zákoník)
a to do vý�e 10 % z objemu investièních výdajù sta-
novených pro ka�dý rok výstavby.�

�Na akcích s úèastí prostøedkù státního rozpoètu
musí být v roce zahájení proinvestováno nejménì
20 % z celkových rozpoètových nákladù pro poøíze-
ní investièního majetku (usnesení vlády è. 533/93).�

ÈD - Stavební správa Olomouc dohodly na stav-
bì �Optimalizace tra�ového úseku Brno - Skalice�
ve smlouvì o dílo è. 2108/94 ze dne 28. 11. 1994 se
SUDOP Brno cenu 34 288 tis. Kè za zpracování pro-
jektu. Dodatkem è. 1 k této smlouvì z 5. 12. 1994 byla
dohodnuta dílèí fakturace do konce roku 1994 za èást
projektu ve vý�i 5 414 tis. Kè a poskytnutí zálohy ve
vý�i 2 000 tis. Kè na práce roku 1994. Faktura na tuto
zálohu è. 2 94 495 byla SUDOP Brno vystavena 28. 11.
1994 a ÈD uhrazena ze systémové investièní dotace dne
7. 12. 1994. Poskytnutá záloha èinila 36,9 % roèního
plnìní a byla vy��í o 1 459 tis. Kè.

Na uvedené stavbì èiní celkové rozpoètové náklady
2 788 430 tis. Kè. Stavba byla zahájena v listopadu 1995.
Do konce roku 1995 bylo na stavbì proinvestováno
48 475 tis. Kè, co� je pouze 1,7 % rozpoètových ná-
kladù.

IV.

Závìreèné shrnutí

Projekt modernizace I. koridoru je rozsáhlá a pro
dopravní soustavu ÈR významná investièní akce s pù-
vodnì pøedpokládanými náklady na infrastrukturu
24 427 mil. Kè, na zaji�tìní �eleznièních kolejových
vozidel 6 305 mil. Kè a dobou realizace do roku 2000.
Státní úèast na zaji�tìní financování tohoto projektu má
èinit cca 85 %. Státní záruka na bankovní úvìry byla
poskytnuta ve vý�i 12 000 mil. Kè a na úroky a poplat-
ky z tìchto úvìrù ve vý�i 10 000 mil. Kè. Dotace ze
státního rozpoètu mají èinit 9 000 mil. Kè. Pøesto pro
I. koridor nestanovily ústøední orgány (MF, MDS) in-
vestorovi (ÈD) závaznì celkové náklady a jejich krytí,
realizaèní termíny a rozsah prací, vèetnì základních pa-
rametrù, pøíp. dal�í ukazatele. Realizace I. koridoru tak
byla ponechána v zásadì na rozhodnutích ÈD.

ÈD z pìti variant zpracovaných SUDOP Praha ve
Studii proveditelnosti z 1. 7. 1993 schválily 6. 9. 1993
variantu øe�ící rychlosti do 140 km/h s vyu�itím zahra-
nièní technologie v odbornosti sdìlovací, zabezpeèova-
cí a øídící a s pou�itím vozù s výkyvnými skøínìmi s ná-
klady na infrastrukturu ve vý�i 20 884 mil. Kè. Pøesto
bylo vládì ÈR pøedlo�eno jiné øe�ení pro rychlosti do
160 km/h s náklady 21 979 mil. Kè, které vzala dne
16. 2. 1994 usnesením è. 77 na vìdomí.

Nezávaznost projektu modernizace I. koridoru
umo�nila ÈD realizovat jednotlivé stavby odchylnì od
pùvodnì deklarovaných technických øe�ení a rozsahù
prací, i kdy� pro jejich realizaci nemají finanèní krytí.
Po pøijetí uvedeného usnesení vlády è. 77 pøesto ÈD
zadaly SUDOP Praha zpracování dal�ích variant roz�i-
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øujících technické po�adavky na stavby I. koridoru. Po-
dle tìchto variant mají celkové náklady na infrastruk-
turu, pøi zapoèítání nárùstu nákladù podle koeficientù
inflace, èinit 36 574 mil. Kè.

Model financování, který byl podkladem pro schvá-
lení státních záruk na úvìry pro financování I. korido-
ru, není dodr�ován. Pøedev�ím nebudou dodr�eny pøed-
pokládané investièní náklady na infrastrukturu ve vý�i
24 427 mil. Kè. ÈD pøedpokládají jejich zvý�ení o cca
48 %. Rovnì� uva�ují s vy��í dotací ze státního rozpo-
ètu o 1030,7 mil. Kè i s poskytnutím vy��ích úvìrù, vèet-
nì zapoèítání prostøedkù grantu PHARE, o 1 135 mil.
Kè. ÈD nemají pro cca 8 200 mil. Kè zvý�ených nákla-
dù zaji�tìno finanèní krytí. Nebude dodr�en ani stano-
vený termín realizace celého projektu, kterým mìl být
rok 2000. Realizaci zatím ÈD pøedpokládají v roce 2002.
Tím nebude v roce 2000 dosa�eno pøedpokládaných
výnosù, které mají být pøedpokladem pro schopnost ÈD
splácet bankovní úvìry se státní zárukou pøijaté pro fi-
nancování I. koridoru (úvìry byly poskytnuty poèínaje
rokem 1996, jistiny z nich mají být ÈD spláceny poèí-
naje rokem 2000).

Ji� na rok 1997 jsou ze státního rozpoètu v rozsahu
27 mil. Kè poskytovány ÈD neinvestièní dotace na úhra-
du provozních úrokù z bankovních úvìrù poskytnutých
na financování staveb I. koridoru, které byly uvedeny
do u�ívání.

Systém øízení prací na I. koridoru uplatòovaný
u ÈD nezaruèuje v�dy hospodárné a efektivní vynaklá-
dání finanèních prostøedkù. Øízení a odpovìdnost za
modernizaci I. koridoru byly generálním øeditelstvím
pøesunuty v rámci ÈD zcela na jednotlivé divize. V pøí-
padì infrastruktury I. koridoru jsou za pøípravu a reali-
zaci staveb, vèetnì uzavírání pøíslu�ných smluv o dílo,
odpovìdné vnitøní organizaèní jednotky Divize dopravní
cesty - Stavební správy Praha a Olomouc, øízené pøímo
vrchním øeditelem Divize dopravní cesty. Funkci ústøed-
ního investora na Divizi dopravní cesty zaji��uje sekce
koncepce a investièní výstavby. Ta v�ak nemá pøímou
vazbu na Stavební správy. Informace o prùbìhu reali-
zace jednotlivých staveb I. koridoru, zejména pokud jde
o èerpání nákladù a jednotlivých zdrojù jejich krytí a
termíny realizaèních fází, jsou jednotlivými místy po-
skytovány odchylnì.

Z finanèních prostøedkù urèených pro I. koridor,
pøedev�ím z investièních dotací ze státního rozpoètu a
bankovních úvìrù, hradily ÈD i èinnosti, které se stav-
bami I. koridoru nesouvisely nebo �ly nad rámec schvá-

lené varianty. Z tìchto prostøedkù byly hrazeny i èin-
nosti, které mìly být podle dohod s MDS a materiálù pøed-
kládaných Správní radì ÈD kryty vlastními zdroji ÈD.

V pøípadì tøí veøejných soutì�í na dodavatele vy-
braných druhù materiálù (pra�ce, kolejnice a výhybky)
neprobìhly dvì v souladu s platným zákonem è. 199/
/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek. Rozhodnu-
tím tehdej�ího Ministerstva pro hospodáøskou soutì�
è. j. 1320/95/140/Br-z ze dne 15. 12. 1995 bylo ulo�eno
provést nové vyhodnocení soutì�e na výbìr dodavatele
pra�cù. Dùvodem k tomuto Rozhodnutí bylo poru�ení
§ 34 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 39 zákona è. 199/1994 Sb.
(�lo napø. o nesoulad vyhlá�ených a skuteènì hodnoce-
ných podmínek, o neoprávnìné zvýhodòování a nespráv-
né hodnocení uchazeèù). Provedenou kontrolou byly
zji�tìny také nedostatky ve vyhodnocení soutì�e na vý-
bìr dodavatele kolejnic.

Pøíprava veøejných soutì�í na zhotovitele pøedpro-
jektové a projektové dokumentace nevycházela z vyjas-
nìné koncepce technických øe�ení a nezbytného rozsa-
hu prací. Po zadání díla tak byla s vítìzi veøejných sou-
tì�í uzavírána bìhem zpracování pøípravné a projekto-
vé dokumentace i pøi realizaci stavby øada dodatkù ke
smlouvám a mìnìn pùvodní rozsah. Formou dodatkù
ke smlouvì bylo dílo a jeho cena dotváøena a� pøi vlast-
ní realizaci pøíslu�né fáze. V nìkterých pøípadech byla
i bìhem realizace díla zásadním zpùsobem mìnìna pro-
jektová dokumentace. Dosud není vyjasnìno øe�ení a
zpùsob financování prùjezdu 9 �eleznièními stanicemi
(uzly), jejich� rekonstrukce je nezbytná pro zaji�tìní
plynulosti provozu na I. koridoru.

Pøímou kontrolu realizace projektu modernizace
I. koridoru MDS, které je ústøedním orgánem státní
správy ve vìcech dopravy, zákon Èeské národní rady
è. 9/1993 Sb., o Èeských drahách, neumo�òuje. MDS
v�ak pøedkládá vládì ke schválení materiály týkající se
I. koridoru. K zaji�tìní dohledu a kontroly nad èinnost-
mi provádìnými v rámci pøípravy a realizace staveb
muselo MDS, vzhledem k problémùm v poskytování
pøesných informací o projektu I. koridoru, uzavøít s ÈD
25. 4. 1996 smlouvu.

Náklady a oèekávané pøínosy projektu moderniza-
ce I. koridoru se zmìnily natolik, �e ji� nelze vycházet
ze závìrù ekonomických a finanèních analýz provede-
ných v roce 1994. Pøedev�ím jde o otázku ekonomické
efektivnosti celého projektu I. koridoru a z ní plynoucí
schopnosti ÈD splácet poskytnuté bankovní úvìry, vèet-
nì úrokù z nich, na nì� byla poskytnuta státní záruka.


