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96/14

Kontrolní závìr z kontroly privatizace podniku ÈSAD Praha
Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyího kontrolního úøadu na rok 1996 pod
èíslem 96/14. Kontrolu provedl spolu s odborem prùmyslu, dopravy a energetiky NKÚ a oblastními odbory
NKÚ v Mladé Boleslavi a Táboøe a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ Ing. Petr Skála.

Na ÈSAD TZS byly pøedloeny dva privatizaèní
projekty:
Privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21277 (dále jen
PP1), zpracovaný vedením podniku, navrhoval pøevod podniku do právní formy akciové spoleènosti s pouitím investièních kupónù. Privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21276, pøedloený hlavním mìstem Prahou, navrhoval bezúplatný pøevod pouze èásti majetku ÈSAD TZS, a to stavebních pozemkù p. è. 579/1 a
p. è. 579/3 v k. ú. Praha-Satalice.
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Cílem kontroly bylo ovìøit postup privatizace podniku ÈSAD Praha.

1. ÈSAD Technické a zásobovací sluby Praha, státní podnik (dále jen ÈSAD TZS)

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo dopravy (dále jen MD), které bylo ke dni
1. 11. 1996 zrueno a jeho pùsobnost ze zákona pøela
na Ministerstvo dopravy a spojù (dále jen MDS),
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci (dále jen MSNMP), které bylo ke dni 1. 7.
1996 zrueno a jeho pùsobnost ze zákona pøela na Ministerstvo financí,
Fond národního majetku Èeské republiky (dále jen FNM),
ÈSAD Praha-Vrovice, a. s.,
ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, s. r. o.,
ÈSAD Technické a zásobovací sluby Praha, a. s.,
JUDr. Jan Hofmann, Praha-Klíèov,
ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, státní podnik,
ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik.
Námitky proti kontrolním protokolùm podaly
MDS a ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, státní podnik. Byly vypoøádány vedoucím skupiny kontrolujících.
K o l e g i u m N K Ú na svém XXVI. zasedání
konaném dne 17. 11. 1997
s c h v á l i l o usnesením è. 3/XXVI/97
k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní:
I. PRÙBÌH PRIVATIZACE

Podnik ÈSAD KNV Praha byl ke dni 1. 1. 1991
rozdìlen na 22 státních podnikù. Zakladatelem tìchto
státních podnikù bylo Ministerstvo pro hospodáøskou
politiku a rozvoj ÈR (dále jen MHPR), od 1. 1. 1993
pøela funkce zakladatele na MD (od 1. 11. 1996 na
MDS).

Kontrolní akce byla zamìøena na proces privatizace následujících subjektù:
ÈSAD Technické a zásobovací sluby Praha, státní
podnik;
ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, státní podnik;
ÈSAD Praha-Vrovice, státní podnik, provozovna Vrovice;
ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik.

Privatizaèní projekty byly MHPR pøedloeny dne
21. 8. 1992 na MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993
zakladatel doporuèil ke schválení PP1. Rozhodnutím
o privatizaci ze dne 14. 10. 1993 MSNMP schválilo PP1
k realizaci.
Aktualizace PP1 byla provedena ke dni 30. 6. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne 21. 10. 1993 ovìøilo MD dokumenty aktualizující PP1 a potvrdilo jejich správnost.
Na podkladì výzvy FNM ze dne 9. 11. 1993 ministr dopravy rozhodnutím ze dne 12. 11. 1993 pøevedl
majetek ÈSAD TZS v hodnotì zjitìné ke dni 30. 6.
1993 ve výi 80 528 tis. Kè na FNM za úèelem zaloení akciové spoleènosti.
2. ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, státní
podnik (dále jen ÈSAD SVT)
Na privatizaci ÈSAD SVT pøedloil zakladatel privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21491 (dále jen PP2),
jím navrhoval prodej majetku pøedem urèenému vlastníku - ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, s. r. o.
PP2 byl MHPR pøedloen dne 10. 9. 1992 na
MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993 zakladatel
doporuèil PP2 ke schválení.
Po pøedchozím doporuèení MSNMP vláda usnesením ze dne 9. 3. 1994 è. 133 rozhodla o privatizaci
ÈSAD SVT pøímým prodejem privatizovaného majetku pøedem urèenému vlastníku - ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha, s. r. o., za úèetní hodnotu zjitìnou ke dni prodeje.
Aktualizace PP2 byla provedena ke dni 31. 12. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne 26. 4. 1994 ovìøilo MD dokumenty aktualizující PP2 a potvrdilo jejich správnost.
Na podkladì výzvy FNM ze dne 28. 6. 1994 ministr
dopravy rozhodnutím ze dne 30. 6. 1994 vyjmul ke dni
1. 7. 1994 z ÈSAD SVT privatizovaný majetek podle
schváleného PP2 v hodnotì 25 566 tis. Kè a pøevedl jej
na FNM k realizaci pøímého prodeje.
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3. ÈSAD Praha-Vrovice, státní podnik, provozovna
Vrovice (dále jen provozovna Vrovice)

10. 1. 1994. JUDr. Jan Hofmann uhradil dne 10. 1. 1994
na úèet FNM èástku 193 112 tis. Kè.

Na provozovnu Vrovice pøedloilo vedení podniku
privatizaèní projekt evidenèní èíslo 21216 (dále jen
PP3), jím navrhovalo pøevod samostatnì privatizované jednotky do právní formy akciové spoleènosti
s pouitím investièních kupónù.

Podle úèetní závìrky ke dni 10. 1. 1994 byla upravena kupní cena na èástku 76 866 tis. Kè. Rozdíl mezi
uhrazenou èástkou ve výi 116 246 tis. Kè byl JUDr.
Janu Hofmannovi vrácen dne 10. 3. 1994 (viz dále).

PP3 byl MHPR pøedloen dne 20. 8. 1992 na
MSNMP. Rozhodnutím o privatizaci ze dne 3. 2. 1993
MSNMP schválilo PP3 k realizaci.

I kdy prùbìh privatizace majetku kontrolovaných
subjektù nevykázal podstatná formální poruení privatizaèních postupù, bylo zjitìno, e u PP2 a PP4 zmìnil
zakladatel pùvodní návrhy metody privatizace majetku
na prodej pøedem urèenému vlastníku za hodnotu vycházející z Formuláøe 2(B) bod 14 závazné osnovy pro
vypracování privatizaèního projektu (dále jen závazná
osnova).
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Aktualizace PP3 byla provedena ke dni 30. 6. 1993.
Podle pøípisu MD ze dne 19. 7. 1993 ovìøilo MD dokumenty aktualizující PP3 a potvrdilo jejich správnost.

II. SKUTEÈNOSTI ZJITÌNÉ PØI KONTROLE

Na podkladì výzvy FNM ze dne 18. 8. 1993 ministr dopravy rozhodnutím ze dne 18. 8. 1993 vyjmul
ze státního podniku ÈSAD Praha-Vrovice privatizovaný majetek podle schváleného PP3 v hodnotì zjitìné
ke dni 30. 6. 1993 ve výi 80 420 tis. Kè a pøevedl jej
na FNM za úèelem zaloení akciové spoleènosti.
4. ÈSAD Praha-Klíèov, státní podnik (dále jen
ÈSAD Klíèov)

Navrená forma prodeje vak neumonila zahrnout
do hodnoty majetku vymezeného Formuláøem 2(B) závazné osnovy vekerý privatizovaný majetek vìrohodnì a úplnì, a tím i urèit ve smlouvì mezi FNM a nabyvatelem odpovídající kupní cenu.
a) PP2 - privatizace ÈSAD SVT

Na ÈSAD Klíèov pøedloil zakladatel privatizaèní
projekt evidenèní èíslo 21279 (dále jen PP4), jím
navrhoval pøevod podniku do právní formy akciové spoleènosti s pouitím investièních kupónù a pøímý prodej
58 % akcií zahraniènímu zájemci.

Prvotní návrh PP2, zpracovaný vedením ÈSAD
SVT, navrhoval vyèlenit majetek ÈSAD SVT v rozsahu
souhrnu práv k provozování automatizovaného místenkového systému (dále jen AMS) a privatizovat formou veøejné soutìe.

PP4 byl MHPR pøedloen dne 27. 8. 1992 na
MSNMP. Stanoviskem ze dne 30. 7. 1993 vak nový
zakladatel (MD) zmìnil návrh na pøímý prodej majetku pøedem urèenému vlastníku - JUDr. Janu Hofmannovi.

Privatizaèní komise MHPR doporuèila pøepracovat
PP2 na privatizaci metodou prodeje pøedem urèenému
vlastníku - ÈSAD Sluby výpoèetní techniky Praha,
s. r. o., za hodnotu uvedenou ve Formuláøi 2(B) bod 14.
Souhrn práv k provozování AMS, jakoto jiné majetkové hodnoty slouící k provozování podniku, tak nebyl
ocenìn. Dùvody, které vedly privatizaèní komisi k tomuto doporuèení, nebyly doloeny.

Po pøedchozím doporuèení MSNMP vláda usnesením ze dne 15. 9. 1993 è. 510 rozhodla o privatizaci
ÈSAD Klíèov pøímým prodejem majetku pøedem urèenému vlastníku -JUDr. Janu Hofmannovi, a to za úèetní
hodnotu zjitìnou ke dni prodeje.
Aktualizace PP4 byla provedena ke dni 30. 9. 1993.

Na podkladì výzvy FNM ze dne 6. 1. 1994 ministr
dopravy rozhodnutím ze dne 6. 1. 1994 pøevedl ke dni
11. 1. 1994 majetek ÈSAD Klíèov v hodnotì zjitìné
ke dni 30. 9. 1993 ve výi 193 112 tis. Kè na FNM
k realizaci pøímého prodeje.

Dne 7. 1. 1994 byla uzavøena mezi FNM a JUDr.
Janem Hofmannem kupní smlouva o prodeji podniku
s tím, e nabude úèinnosti dne 11. 1. 1994 za podmínky, e bude nejpozdìji do 10. 1. 1994 uhrazena pøedbìná kupní cena. Pøedmìtem prodeje byl majetek
v úèetní hodnotì 193 112 tis. Kè s tím, e tato pøedbìná cena bude upravena podle úèetní závìrky ke dni

Z celkového majetku podniku byl vyèlenìn majetek, který mìl být vrácen právnickým osobám podle
zvlátních pøedpisù ve smyslu § 3 zákona è. 92/1991
Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, a AMS, se kterým je spojeno autorské právo zamìstnancù ÈSAD SVT (viz § 11 odst. 6 zákona è. 92/
/1991 Sb., v tehdy platném znìní).
AMS vèetnì souhrnu práv k jeho provozování byl
pøeveden Smlouvou o pøevodu duevního majetku,
uzavøenou podle § 269 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník. Tento pøevod probìhl mezi ÈSAD
SVT a nabyvatelem, pøièem do ukonèení kontroly nebyly doøeeny smluvní vztahy mezi autory AMS, ÈSAD
SVT a nabyvatelem.
V dobì uzavøení smlouvy tedy ÈSAD SVT nemìly
práva, která byla jejím pøedmìtem.
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b) PP4 - privatizace ÈSAD Klíèov
Prvotní PP4 navrhoval pøevod podniku do právní
formy akciové spoleènosti s pouitím investièních kupónù a pøímý prodej 58 % akcií zahraniènímu zájemci. Po
nedodrení privatizaèních podmínek zahranièním zájemcem privatizaèní komise MD doporuèila metodu
pøímého prodeje majetku pøedem urèenému vlastníku
- JUDr. Janu Hofmannovi.

Z výe uvedených dùvodù nelze rekonstruovat
úèetnictví za roky 1990 a 1993, a tím i urèit pøíèiny
enormního kolísání hodnoty majetku ÈSAD Klíèov v prùbìhu privatizace tak, jak byla uvádìna ve Formuláøi
2(B) v bodu 14 závazné osnovy (od 310 566 tis. Kès
do 76 866 tis. Kès). Uvedená hodnota majetku byla
významná pro rozhodnutí vlády a urèující pro stanovení kupní ceny.
III. SHRNUTÍ
Kontrola neshledala zjevných formálních pochybení pøísluných státních orgánù èinných pøi privatizaci státních podnikù bývalého podniku ÈSAD KNV
Praha (co je spíe dùsledek nedokonalých a neúplných privatizaèních pravidel, které napø. dùslednì neupravují postup státních organizací pøi privatizaci majetku, ke kterému se váe autorské právo,
nevymezují státním organizacím povinnost pøedarchivní péèe k písemnostem z jednání privatizaèních
komisí apod.). Z hlediska vìcného lze zpochybnit
privatizaèní návrhy MD, které v pøípadì privatizace ÈSAD Klíèov a ÈSAD SVT nemohly zajistit vìrohodné ocenìní privatizovaného majetku.
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Pouitá metoda umonila v prùbìhu privatizace nevìrohodné urèení hodnoty majetku privatizované jednotky
ve smyslu Formuláøe 2(B) bodu 14 závazné osnovy.
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Kontrolou u ÈSAD Klíèov bylo zjitìno, e:

- vedení úèetnictví ÈSAD Klíèov bylo od vzniku státního podniku nevìrohodné,
- nebylo doloeno pøezkouení úèetní závìrky rokù 1990,
1991 a 1992 (viz § 9 odst. 5 zákona è. 111/1990 Sb.,
o státním podniku),
- úèetní písemnosti ÈSAD Klíèov byly znièeny v dùsledku zatopení skladu, ve kterém byly uloeny. Jako
pojistná událost bylo znièení doloeno a bylo zlikvidováno pojiovacím ústavem. Skuteènost, e úèetní
písemnosti byly uloeny v tomto skladu, dokladuje
kontrolovaná osoba sdìlením odpovìdného pracovníka skladu øediteli ÈSAD Klíèov.

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona è. 111/
/1990 Sb. povìøil zakladatel osobu k pøezkouení úèetních závìrek ÈSAD Klíèov za roky 1991 a 1992. Zprávy o výsledku pøezkouení zakladatel nepøedloil.

V pøípadì privatizace ÈSAD SVT se jedná o nemonost ocenìní duevního vlastnictví úèetními metodami a v pøípadì privatizace ÈSAD Klíèov byla
urèena cena privatizovaného majetku na základì
nevìrohodnì vedeného úèetnictví.

