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98/09
Dotace ze státního rozpoètu, finanèní prostøedky z bankovních úvìrù se státní zárukou

a prostøedky zahranièní pomoci urèené pro výstavbu II. �eleznièního koridoru Bohumín - Bøeclav

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/09. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypraco-
val èlen NKÚ Ing. Petr Skála.

Cílem kontroly bylo provìøit plnìní stanovených cí-
lù a hospodaøení s finanèními prostøedky pøi výstavbì
II. �eleznièního koridoru Bohumín - Bøeclav. Kontrolova-
ným obdobím byla léta 1995 a� 1998.

Kontrolu provedly v dobì od øíjna 1998 do bøezna
1999 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru prùmyslu, do-
pravy a energetiky a oblastního odboru Olomouc.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí
(dále jen �MF�), Ministerstvo dopravy a spojù (dále jen
�MDS�) a Èeské dráhy, státní organizace (dále jen �ÈD�).

Námitky proti kontrolnímu protokolu podané MF a
ÈD byly vypoøádány vedoucími skupin kontrolujících roz-
hodnutími o námitkách. Odvolání nebyla podána.

S e n á t   N K Ú  (ve slo�ení: Ing. Petr Skála - pøedse-
da, JUDr. Jan Holeèek, MVDr. Rudolf Nìmeèek, Ing. Jo-
sef Pohl a Ing. Alexandr Rù�ek - èlenové) na svém zase-
dání, konaném dne 25. kvìtna 1999,

s c h v á l i l  usnesením è. 98/09/400
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I .

Charakteristika kontrolované problematiky

Vláda usnesením ze dne 9. 8. 1995 è. 432, o zabez-
peèení prioritního rozvojového projektu a financování
modernizace II. tranzitního �eleznièního koridoru Bøec-
lav - Pøerov - Petrovice u Karviné s odboènou vìtví Èes-
ká Tøebová - Pøerov, vzala na vìdomí postup pøíprav-
ných prací modernizace II. tranzitního �eleznièního kori-
doru (dále jen �II. koridor�). Pro zabezpeèení realizace II.
koridoru schválila úèast státního rozpoètu do vý�e
7 000 mil. Kè a státní záruku na bankovní úvìry ve vý�i
11 500 mil. Kè a na úroky a poplatky vyplývající z tìchto
úvìrù ve vý�i cca 12 000 mil. Kè. Podle dùvodové zprávy
k tomuto usnesení má objem investièních nákladù
v cenové úrovni roku 1994 èinit 24 498 mil. Kè.

Vláda usnesením ze dne 20. 3. 1996 è. 185, k zaji�tìní
financování modernizace II. �eleznièního tranzitního ko-
ridoru Bøeclav - Pøerov - Petrovice u Karviné s odboènou
vìtví Èeská Tøebová - Pøerov, vzala na vìdomí zaji�tìní
financování modernizace II. koridoru. V návaznosti na
pøedlo�enou dùvodovou zprávu souhlasila se zaji��o-
váním zdrojù ze státního rozpoètu v objemu 7 000 mil.

Kè, garantovaných úvìrù a obligací v objemu 11 500 mil.
Kè a negarantovaných úvìrù a obligací v objemu 6 000
mil. Kè. To pokrylo vý�e uvedený objem investièních
nákladù na projekt modernizace II. koridoru.

Poèátkem roku 1997 byla na Panevropské dopravní
konferenci trasa II. koridoru (bez odboèné vìtve) zaèle-
nìna do sítì devíti transevropských koridorù nejvy��í-
ho významu pro zemì støední a východní Evropy (vìtev
z Polska do Rakouska).

Rozsah prací, objem nákladù a termíny realizace pro-
jektu modernizace II. koridoru vycházely pøedev�ím z tìch-
to podkladových materiálù:

-  �Zásady modernizace vybrané �eleznièní sítì ÈSD pro
jednotlivé dopravní smìry a tra�ové úseky - výchozí
materiál pro zpracování komplexního programu rozvo-
je �eleznièní infrastruktury ÈSD do roku 2000�, è. j. 95/
/92-0210 vydané 27. 4. 1992 bývalým Ústøedním øedi-
telstvím ÈSD (dále jen �Zásady modernizace ÈSD�);
materiál obecnì definoval rozsah prací na II. koridoru.

-  �Zásady modernizace vybrané �eleznièní sítì ÈD�, è. j.
1/93-021 vydané 16. 6. 1993 Generálním øeditelstvím
ÈD, ve znìní dodatkù è. j. 138/94-07 ze dne 20. 7. 1994
a è. j. 890/97-S7 ze dne 30. 10. 1997 (dále jen �Zásady
modernizace�); materiál zpøesòoval rozsah prací na II.
koridoru.

-  �Studie proveditelnosti modernizace trati st. hranice -
Bøeclav - Pøerov - Petrovice - st. hranice� z listopadu
1993, doplnìná v lednu 1995 tzv. podkladovým materi-
álem o odboènou vìtev Pøerov - Èeská Tøebová (dále
jen �Studie proveditelnosti�); materiál stanovoval glo-
bální rozsahy prací na stavbách II. koridoru a investiè-
ní náklady.

-  �Studie kapitálových investic na podporu vysokorych-
lostní osobní �eleznièní dopravy a zlep�ení infrastruk-
tury v Èeské republice� z ledna 1995, která byla pod-
kladem pro  financování II. koridoru uvedené v dùvo-
dové zprávì k usnesení vlády ze dne 20. 3. 1996 è. 185;
vycházela z rozsahu prací a nákladù podle Studie pro-
veditelnosti.

Realizace projektu modernizace II. koridoru o délce
298 km a s pøedpokládanou tra�ovou rychlostí na vìt�i-
nì úsekù 140 a� 160 km/hod. byla zahájena v roce 1994.
Podle vý�e uvedených materiálù by mìla být dokonèe-
na v roce 2003.

V dobì kontroly mìly ÈD uzavøeny se zahranièními
bankami úvìrové smlouvy se státní zárukou na 11 320 mil.
Kè (podle smìnných kurzù k datu podepsání smluv o zá-
ruce) a dohodu na úvìr bez státní záruky ve vý�i 6 000
mil. Kè. Jistiny úvìrù se státní zárukou jsou splatné po-
èínaje rokem 2002 a úroky z nich od roku 1998.
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Projekt modernizace II. koridoru je rozdìlen do 14
staveb, z nich� v dobì kontroly byly dvì v realizaci.
Ostatní byly v pøípravné fázi. Do 31. 12. 1998 bylo cel-
kem vyèerpáno 1 552 mil. Kè, z toho 1 293 mil. Kè dotací
ze státního rozpoètu, 177 mil. Kè z garantovaných úvìrù
a 82 mil. Kè z vlastních zdrojù ÈD. Kontrole byly proto
pøedev�ím podrobeny pøípravné práce a zaji�tìní finan-
cování II. koridoru.

II .

Nedostatky zji�tìné v realizaci projektu
modernizace II. koridoru

1. Pùvodní zámìry realizace projektu modernizace II. ko-
ridoru, pokud jde o náklady a termín dokonèení, nejsou
plnìny.

ÈD pøedpokládaly v dobì tøetího roku realizace zvý-
�ení nákladù proti pùvodním pøedpokladùm o více ne�
48 % a posunutí ukonèení realizace projektu moderniza-
ce II. koridoru o dva roky, tj. na rok 2005. Ekonomický
pøínos tak bude docílen pozdìji. Výnosy z realizace pro-
jektu mìly být pøitom jedním z pøedpokladù pro schop-
nost ÈD splácet bankovní úvìry pro financování moder-
nizace II. koridoru.

Financování projektu modernizace II. koridoru není
zaji�tìno, pøesto�e k tomu bylo pøijato usnesení vlády ze
dne 20. 3. 1996 è. 185. Schválené investièní prostøedky
postaèují jen na stavby v úsecích Bøeclav - Pøerov a Os-
trava - Petrovice.

Do roku 1998 nebyly oproti pùvodním harmonogra-
mùm zahájeny ètyøi stavby.

2.  Zdroje pokrytí nákladù na realizaci projektu moder-
nizace II. koridoru pøedlo�ené ministrem dopravy a
odsouhlasené vládou nebyly reálné.

Vláda usnesením ze dne 20. 3. 1996 è. 185 odsouhla-
sila pro financování II. koridoru zdroje ve vý�i 24 500 mil.
Kè, z toho dotace ze státního rozpoètu, úvìry a obligace
se státní zárukou ve vý�i 18 500 mil. Kè. ÈD (investor
projektu modernizace II. koridoru) pøedpokládají zvý�ení
nákladù z 24 498 mil. Kè na 36 470 mil. Kè, popøípadì a�
na 39 387 mil. Kè, tj. o cca 49 - 60 %. V tìchto nákladech
není zahrnuta pøedpokládaná úhrada kapitalizovaných
úrokù z úvìrù a náklady na konzultaèní èinnost, které
jsou podle Úètové osnovy a postupù úètování pro pod-
nikatele (vydaných opatøením FMF è. j. V/20 100/1992
z 15. 7. 1992, ve znìní pozdìj�ích zmìn) souèástí nákla-
dù na poøízení hmotných investic. ÈD odhadují tyto ná-
klady na cca 3 310 mil. Kè.

Rozpor mezi zdroji a v souèasné dobì pøedpokláda-
nými náklady na financování II. koridoru vyplývá pøede-
v�ím z toho, �e celkové náklady pøedlo�ené v roce 1996
vládì k odsouhlasení tehdej�ím Ministerstvem dopravy
byly v cenové úrovni roku 1994. Pøitom realizace by-
la uva�ována v letech 1996 a� 2003. Z podkladù MDS a

ÈD vyplývá, �e zapracování inflace do let výstavby zvý-
�í náklady v rozsahu cca 13 500 mil. a� 19 300 mil. Kè
(podle pou�ité metodiky). Vláda tak je�tì pøed zahájením
prací odsouhlasila na základì chybných údajù Minister-
stva dopravy a spojù nereálné zdroje financování mo-
dernizace II. koridoru.

3. Podmínky realizace projektu modernizace II. korido-
ru nebyly závaznì stanoveny.

Investor (ÈD) nebyl vázán stanovením celkových in-
vestièních nákladù projektu modernizace II. koridoru (in-
vestièní náklady a jejich krytí, rozsah prací, vèetnì tech-
nických parametrù, a realizaèní termíny). Tyto základní
cíle a limity vzala vláda v usneseních ze dne 9. 8. 1995
è. 432 a ze dne 20. 3. 1996 è. 185 na vìdomí.

Jejich sledování v registru investic MF (program
�Modernizace tranzitního �eleznièního koridoru Bohu-
mín - Pøerov - Bøeclav�) je pouze za jednotlivé stavby,
u nich� je potvrzena úèast státního rozpoètu. Registr in-
vestic vedený MF v�ak neobsahuje základní cíle projek-
tu vyplývající z uvedených usnesení vlády. Chybí v nìm
pøedev�ím celkové pøedpokládané investièní náklady
v�ech staveb II. koridoru a termíny plnìní. Tento registr
je postupnì doplòován a pøepracováván. K 18. 1. 1999
v nìm byly registrovány pouze 4 stavby z celkových 14.
Investièní náklady na nì v�ak ji� dosáhly objemu
17 944 mil. Kè, tj. 73 % celkových investièních prostøed-
kù projektu modernizace II. koridoru schválených vlá-
dou. Od 1. 1. 1999 platí nová pravidla upravující státní
úèast na poøizování a technickém zhodnocení investiè-
ního majetku, které mají podle sdìlení MF tyto nedostat-
ky odstranit. Nezávaznost projektu modernizace II. kori-
doru jako celku umo�òuje ÈD realizovat stavby o vy�-
�ích nákladech, ne� byly vládì pøedlo�eny ke schválení,
aèkoli pro nì nemají zaji�tìno finanèní krytí. Rozpor mezi
odsouhlasenou investièní potøebou ve vý�i 24 498 mil. Kè
a ÈD po�adovanou ve vý�i 36 470 mil. Kè není doøe�en.

4. Podmínky (pøedpoklady) pro obsluhu dluhù ÈD z úvì-
rù se státní zárukou pro financování projektu mo-
dernizace II. koridoru byly stanoveny nereálnì.

Ekonomické hodnocení projektu modernizace II. ko-
ridoru uvedené v dùvodových zprávách k usnesením
vlády ze dne 9. 8. 1995 è. 432 a ze dne 20. 3. 1996 è. 185
vycházelo ze samostatného posuzování rentability tra-
�ových úsekù II. koridoru, nikoli z hospodaøení ÈD ja-
ko celku. Ignorovalo reálný ekonomický stav ÈD, nebo�
v té dobì platná východiska jejich dùchodové a finanè-
ní situace nedávaly pøedpoklad dostateèné tvorby zdro-
jù pro obsluhu dluhù.

Z dùvodu nedostateèné tvorby zdrojù nebyly ÈD
v roce 1998 schopny dostát závazkùm vyplývajícím z úvì-
rové smlouvy s Kreditanstalt für Wiederaufbau. Splátky
úrokù z tohoto úvìru ve vý�i 997 tis. DEM (18 138 tis. Kè)
byly uhrazeny prostøednictvím MF a ÈD je státu mají
splatit po roce 2006.
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Celkem byla v roce 1998 realizovaná státní záruka
za úvìry ÈD a úroky z nich vyplývající ve vý�i 579 774
tis. Kè (z toho 261 636 tis. Kè - splátka úrokù z úvìrù
pro I. koridor, 300 000 tis. Kè - splátka jistiny úvìru
na kolejová vozidla).

5. Realizace projektu modernizace II. koridoru nevychá-
zí z ucelené a ujasnìné koncepce, co� se pøedev�ím
odrá�í v provedení pøedprojektové a projektové doku-
mentace staveb a v hospodárnosti jejich realizace.

Náklady na modernizaci byly ve Studii proveditel-
nosti stanoveny na základì rozsahu prací vyplývající-
ho ze Zásad modernizace ÈSD. Ty byly v roce 1993 nahra-
zeny Zásadami modernizace a upraveny dodatky v roce
1994 a 1997.

Ovìøením u osmi staveb modernizace II. koridoru,
u nich� byly dostupné potøebné podkladové materiály,
bylo zji�tìno, �e zmìny øe�ení rozsahu staveb jsou pro-
vádìny jak v rámci, tak i nad rámec Zásad modernizace.

Rozsah prací a technologii jejich provádìní, a tím vý�i
investièních nákladù, ovlivnil napøíklad po�adavek ÈD
na trojnásobné zvý�ení �modulu pøetvárnosti zemní plá-
nì�, vyplývající pro rychlosti 120 a� 160 km/hod. ze zmì-
ny pøíslu�ného pøedpisu ÈD od dubna 1996. Konkrétní
zvý�ení investièních nákladù z této zmìny proti Studii
proveditelnosti nelze stanovit.

Nad rámec Zásad modernizace je v projektové doku-
mentaci kontrolovaných osmi staveb pøedpokládaná re-
alizace stavebních objektù a provozních souborù v cel-
kové vý�i 373 mil. Kè. Tyto zmìny vyplývají z po�adav-
kù územních orgánù, které v rámci stavebního øízení doda-
teènì vy�adují výstavbu pøelo�ek komunikací a plynovo-
dù, pøístupových chodníkù, protihlukových bariér a pod.
Rovnì� vnitøní jednotky ÈD kladou dal�í po�adavky na
dodateèné úpravy nástupi��, vleèek, rekonstrukce dal�ích
kolejí, zmìny ovládání transformoven a pod.

6. Nedostateèná pøedprojektová a projektová pøíprava
vede k èasovému zpo�ïování realizace jednotlivých
staveb a negativnì ovlivòuje hospodárnost celého pro-
jektu modernizace II. koridoru.

ÈD pøedpokládaly v dobì kontroly ukonèení projek-
tu modernizace II. koridoru v roce 2005, tj. posun o dva
roky. Do roku 1998 nebyly proti pùvodním harmono-
gramùm zahájeny ètyøi stavby. Ke zpo�dìní dojde kro-
mì dvou u v�ech ostatních staveb. Zpo�dìní pøípravy
se pohybuje v rozsahu 1 - 2 let. Výstavba se kumuluje do
let 2001 -  2005, kdy má být zahájeno cca 50 % a reali-
zováno cca 93 % staveb II. koridoru.

Toto zpo�dìní zvý�í náklady jen vlivem inflace o cca
310 mil. Kè. Èasové zpo�dìní v pøedprojektové a projek-
tové pøípravì vzniká pøedev�ím v dùsledku:

a) prodlu�ování územních a stavebních øízení z dùvodù
po�adavkù orgánù státní správy, které nebyly pøed-

pokládány. Speciální stavební úøad na drahách - Drá�-
ní úøad pøitom mù�e podle ustanovení § 120 odst. 2
zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním øádu (stavební zákon), ve znìní zákona è. 83/1998
Sb., vydat stavební povolení jen se souhlasem pøíslu�né-
ho stavebního úøadu a podle ustanovení § 120 odst. 1
tohoto zákona nemá pravomoci ve vìcech územního roz-
hodování;

b) zmìn rozsahu projektových prací vyplývajících z le-
gislativnì po�adovaného u�ívání nástupi�� osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace. Podle vy-
hlá�ky Ministerstva dopravy è. 177/1995 Sb., kterou
se vydává stavební a technický øád drah, úèinné od
1. 12. 1995, musí mít nová nástupi�tì alespoò jeden
bezbariérový pøístup. Ve v�ech pøípadech, kdy byla
veøejná obchodní soutì� na dodávku dokumentace
vyhlá�ena po datu úèinnosti vyhlá�ky, mìl investor
(ÈD) na tento problém pamatovat a do soutì�e zahr-
nout zaji�tìní bezbariérového pøístupu na nástupi�tì;

c) nedostatkù ve vymezení pøedmìtu plnìní ve smlou-
vách se zhotoviteli a uplatòování dodateèných po�a-
davkù ze strany ÈD, jak je rozvedeno v následujícím
bodu 7;

d) závìrù odborné komise ÈD pro posuzování rozsahu
modernizace �eleznièních koridorù, zøízené na základì
dohody MDS a ÈD. Ty na jedné stranì sni�ují inves-
tièní náklady staveb II. koridoru vypou�tìním nadby-
teèných stavebních objektù a provozních souborù, pøí-
padnì jejich èástí, na stranì druhé v�ak vzhledem
k nutnosti pøeru�ovat územní èi stavební øízení a pøe-
pracovávat pøíslu�nou dokumentaci prodlu�ují termí-
ny výstavby. Nezanedbatelná není ani cena pøepraco-
vávané dokumentace a zejména zvý�ení nákladù vli-
vem inflace plynoucí z posunu termínù realizace. Tyto
dopady, které v øadì pøípadù negují úspory z nereali-
zace nìkterých stavebních objektù a provozních sou-
borù, nejsou vyhodnocovány.

7.  Zadávací podklady pro veøejné soutì�e na zhotovitele
pøedprojektové a projektové dokumentace nedostateè-
nì vymezovaly pøedmìt plnìní a v dùsledku neujasnì-
né koncepce ÈD pøi jejich zadávání docházelo k èas-
tým zmìnám v prùbìhu zpracovávání i pøi vlastní re-
alizaci staveb.

Na stavbu Hodonín - Moravský Písek byl na základì
smlouvy z 19. 4. 1995 pøedán ÈD v èervnu 1995 geotech-
nický prùzkum. Z odborného posouzení geotechnickým
konzultantem vyplynulo, �e zadávací podmínky nebyly
splnìny. Chybìly stabilizaèní výpoèty, nedostateèné
byly sondy pro ovìøení skladby a charakteru podlo�í
náspu, nebyla dodr�ena maximální vzdálenost sond a
nebyly zatøídìny jednotlivé zeminy. Pøi jednání o rekla-
maci díla bylo dohodnuto, �e vady budou odstranìny
do 6. 11. 1995.

Soutì� na projekt této stavby byla vyhlá�ena 13. 9.
1995, aèkoli v té dobì nebyl k dispozici komplexnì vy-
hodnocený a úplný geotechnický prùzkum, který byl jed-



Èástka  2    Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1999 Strana 124

nou z podstatných souèástí zadávací dokumentace stav-
by. Smlouva na projekt stavby byla se zhotovitelem uza-
vøena 4. 12. 1995. Je�tì 11. 3. 1996, tj. v dobì zpracová-
vání projektu, v�ak nebyly vady geotechnického prùzku-
mu odstranìny. Podle smlouvy mìl být projekt stavby
dodán do 15. 6. 1996 za nabídkovou cenu 22 504 tis. Kè.

Dodatkem è. 2 ke smlouvì z 26. 3. 1996 byl termín
dodání prodlou�en do 30. 9. 1996 z dùvodu probíhající-
ho výbìrového øízení na zabezpeèovací zaøízení, které
bylo vyhlá�eno po uzavøení smlouvy. Toto øízení bylo
na základì námitek uchazeèù a rozhodnutí Úøadu
pro ochranu hospodáøské soutì�e 30. 6. 1997 zru�eno.

Dodatkem è. 5 z 27. 9. 1996 byl pøedmìt díla roz�íøen
o nový most a vícepráce z dùvodu po�adavkù územních
orgánù a zvý�ena cena o 4 677 tis. Kè. Termín dodání
byl prodlou�en do 31. 10. 1996 a dal�ím dodatkem è. 6
z 31. 10. 1996 opìt prodlou�en do 15. 12. 1996.

Z dùvodù nového kolejového øe�ení v �eleznièní sta-
nici Bzenec-pøívoz, zaji�tìní bezbariérových pøístupù na
ostrovní nástupi�tì a zahrnutí nákladù na konzultaèní
èinnost do nákladù stavby byl na základì dodatku è. 7
z 26. 2. 1997 (tj. v dobì, kdy pùvodní závazek ze smlouvy
ji� zanikl splnìním zakázky) pøedaný projekt stavby pøe-
pracován. Cena pøepracování èinila 3 677 tis. Kè a ter-
mín dodání byl 28. 2. 1997. S ohledem na vyu�ití �vyzís-
kaného materiálu� byl 3. 11. 1997 uzavøen dodatek è. 9
zvy�ující cenu o 2 214 tis Kè a prodlu�ující termín dodá-
ní pøepracovaného projektu do 15. 12. 1997.

Zmìny projektu probíhaly i v prùbìhu realizace stav-
by v roce 1998, kdy byly uzavøeny 4 dodatky ke smlouvì
na autorský dozor stavby, kterými byl pøedmìt díla roz�í-
øen o dopracování projektové dokumentace (dodané stej-
ným zhotovitelem v roce 1997) s termínem do 31. 12. 1998
a celkovou cenou dopracování 1 022 tis. Kè.

Koneèná cena projektu se uvedenými zmìnami zvý-
�ila o 11 590 tis. Kè na 34 094 tis. Kè, tj. o více ne� 50 %,
a termín dodání 15. 6. 1996 byl prodlou�en do 31. 12.
1998, tj. o dva a pùl roku.

Soutì� na realizaci byla vyhlá�ena v dobì, kdy nebyl
k dispozici definitivní projekt stavby, který mìl být jed-
ním z rozhodujících podkladù pro zpracování nabídek
uchazeèù. Smlouva na dodávku stavby byla uzavøena
19. 9. 1997 s termínem realizace do konce roku 1999.
Do doby kontroly NKÚ byly ke smlouvì uzavøeny ji� dva
dodatky mìnící vìcný rozsah stavby.

Obdobným zpùsobem probíhala pøíprava stavby
Bøeclav - Hodonín. I zde byl ÈD v prùbìhu zpracování
projektu uplatòován rozdílný rozsah prací proti po�adav-
kùm v nabídkovém øízení a v zadávacích podkladech pro
soutì� na realizaci stavby chybìl definitivní projekt.

Celková nabídková cena pøípravné dokumentace sta-
veb II. koridoru se zvý�ila v prùbìhu zpracování podle
stavu k 31. 12. 1998 z 101 227 tis. Kè na 116 947 tis. Kè,
tj. o 16 %, a nabídková cena projektové dokumentace
z 220 221 tis. Kè na 267 941 tis. Kè, tj. o 22 %.

III .

Vyhodnocení

Projekt modernizace II. koridoru je rozsáhlá a vý-
znamná investièní akce, která má pøispìt k zabezpeèe-
ní �ádoucí dopravní infrastruktury ÈR. Zároveò je sou-
èástí transevropské dopravní sítì v roz�íøené Evropské
unii. Pùvodnì byly na jeho realizaci pøedpokládány ná-
klady 24 498 mil. Kè. Na financování byla vládou schvá-
lena pøímá úèast státní rozpoètu cca 28 % a úèast for-
mou záruk za bankovní úvìry cca 47 % (bez státní zá-
ruky za úroky a poplatky z tìchto úvìrù ve vý�i 12 000
mil. Kè).

Pøesto�e projekt modernizace II. koridoru je prio-
ritním zájmem ÈR v rámci její dopravní politiky, nebyla
tomuto projektu vìnována dostateèná pozornost. Inves-
torovi (ÈD) nebyl stanoven závazný objem celkových ná-
kladù, realizaèní termíny a rozsah prací. To umo�òuje
ÈD realizovat stavby o vy��ích nákladech, ne� byly vlá-
dì pøedlo�eny ke schválení, aèkoliv pro nì nemají zaji�-
tìno finanèní krytí. Pøitom realizace II. koridoru vzhle-
dem k finanèní situaci ÈD bude pravdìpodobnì kryta
pøedev�ím státním rozpoètem.

Vláda v roce 1996 odsouhlasila zdroje financování
pro realizaci projektu modernizace II. koridoru na zá-
kladì nákladù, které byly kalkulovány v cenové úrovni
roku 1994. Po zapoètení inflaèních vlivù se náklady zvý�í
o 13 500 mil. a� 19 300 mil. Kè. Pokrytí tohoto mini-
málnì 60% zvý�ení nákladù nebylo dosud vyøe�eno.

ÈD pøedkládaly k rozhodnutí podklady, které nevy-
cházely z ucelené a ujasnìné koncepce technického a
finanèního øe�ení realizace projektu modernizace II. ko-
ridoru. To se odrazilo i v nedostateèné a nekvalitní pøí-
pravì veøejných soutì�í na zhotovitele pøedprojektové a
projektové dokumentace, kdy v prùbìhu jejího zpraco-
vání byla uzavírána øada dodatkù ke smlouvám, kterými
byl mìnìn rozsah díla, zvy�ována jeho cena a posouvány
termíny plnìní.

Pøímá kontrola realizace projektu modernizace
II. koridoru ze strany MDS není mo�ná s ohledem na
zákon Èeské národní rady è. 9/1993 Sb., o Èeských
drahách. MDS jako správce rozpoètové kapitoly rozsah
staveb II. koridoru pouze pøipomínkuje. Jeho pøipo-
mínky v nìkterých pøípadech ÈD neakceptují.

Nedostatky v pøípravì staveb II. koridoru jsou o to
záva�nìj�í, �e jde o obdobné stavby, kterých ji� ÈD re-
alizovaly nìkolik na I. koridoru. Pøitom témìø shodné
nedostatky v pøípravì staveb byly NKÚ zji�tìny pøi kon-
trolní akci è. 96/29 Hospodaøení s prostøedky státního
rozpoètu pøi výstavbì I. �eleznièního koridoru Dìèín -
Bøeclav a plnìní podmínek, za nich� byla poskytnuta
státní záruka (kontrolní závìr byl publikován ve Vìst-
níku NKÚ roèník V èástka 2 z 30. 6. 1997).
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Stav v zabezpeèení realizace modernizace projek-
tu II. koridoru má negativní dopady na státní rozpo-
èet, nebo�:

-  za stavu, kdy nejsou závaznì a reálnì stanoveny pod-
mínky a termíny realizace projektu modernizace II.
koridoru, nelze úèinnì kontrolovat hospodárné a efek-
tivní chování ÈD ani na nì vyvíjet �ádoucí ekonomický
tlak. To se promítá i do systému øízení prací na realiza-
ci projektu II. koridoru uplatòovaného ÈD, který ne
v�dy zaruèuje hospodárné a efektivní vynakládání fi-
nanèních prostøedkù.
Napø. odbor ekonomiky a financování generálního øe-
ditelství ÈD zaji��uje financování celého projektu, pøed-
kládání podkladù MDS na pøeschvalování investièních
nákladù a informací pro Správní radu ÈD o stavu pro-
jektu. Øízení a odpovìdnost za modernizaci II. korido-
ru v�ak byly v rámci ÈD pøesunuty na Divizi dopravní
cesty, která zaji��uje funkci ústøedního investora ÈD.
Za vlastní pøípravu a realizaci staveb odpovídala do
26. 5. 1998 dokonce vnitøní organizaèní jednotka této
divize - Stavební správa Olomouc, její� øeditel uzavíral
smlouvy o dílo. Na úrovni vrcholového øízení ÈD ne-
ní rozhodovací místo øe�ící rozpory mezi Divizí doprav-

ní cesty a provozní slo�kou ÈD - Divizí obchodnì pro-
vozní. Dopadem je nedùsledné øe�ení vzniklých problé-
mù, kde na jedné stranì ústøední investor (ÈD) po�adu-
je sni�ování investièních nákladù, na stranì druhé pro-
vozní slo�ka uplatòuje dodateèné po�adavky na zaøazení
akcí nad rámec Zásad modernizace staveb II. koridoru
a navy�uje náklady na realizaci staveb;

-  nebyla objektivnì vyhodnocena souèasná ani budoucí
dùchodová situace ÈD. Schopnost ÈD dostát svým
závazkùm vùèi bankám byla posuzována pouze oddì-
lenì na základì ekonomických pøínosù II. koridoru po
jeho modernizaci.
Státní záruka za bankovní úvìry a úroky vèetnì poplat-
kù pøedstavuje skryté veøejné závazky mimo rozpoèto-
vý systém s vysokým fiskálním rizikem, vzhledem
k dlouhodobé nerovnováze mezi zdroji a výdaji ÈD. To
se projevilo ji� v roce 1998, kdy realizovaná státní zá-
ruka za úvìry ÈD a úroky z nich vyplývající èinily
580 mil. Kè, z toho v pøípadì II. koridoru �lo o 18 mil.
Kè. ÈD v�ak dluh vùèi státu pøedpokládají uhradit
a� po roce 2006. Na rok 1999 je k realizaci státních
záruk za ÈD ve státním rozpoètu rezervována èástka
1 200 mil. Kè.


