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Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu

kapitoly Úřad pro státní i n formační systém
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Kontro lní akce byla zařazena do plánu kontrolní čin

nosti Nejvyššfho kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s

lem 99136. Kontrolní akci řídil a kont rolní závěr vypraco
val člen NKÚIng . Alexandr Růžek.

Kontrolou bylo prověřeno ho spodaření s majet
kem státu a s prostředky státního rozpočtu kontrolova
né osoby - Ůřad pro státní informa č ní systém (dále j en
.,llSIS'"). Kontrolovaným obdobím byly roky 1998 a 1999.
V případě věcn ých souvislostí bylo kontrolováno i před
chozí období.

Kontro lu provedla v období od zář i 1999 do února
2000 skupina kon troluj ících NKÚ z odboru hospodář

ské politiky a zahrani čn ích věcí . Proti kontrolnimu proto
kolu nebyly podány námitky.

K o le g i u m N K II na svém VIII. zasedání, kona
ném dne 17. dubna 2000.

s c h v á I i I o usnesením Č . IO/VllU2000
k on trolní z á v ě r v tomto zně ní :

A. Ú\'od

ÚSIS byl zřízen zákonem Č . 272/1996 Sb., kterým se
prováděj í n ěkter á opa t řen í v soustavě ústředních orgá
nů státní správ)' České republiky a kte rý m se měn í

a doplňuje zákon České národní rady Č . 2/ 1969 Sb.,
o zřízení mini sterstev a jiných ústředních orgánu státní
správ} České republiky, ve znění pozdějších předpisů .

ÚSIS vznikl ke dni I . II. 1996 a je ústředním spr ávním
úřadem pro vytváření a rozvoj informačních systémů

veřejn é správy a správu referen čního rozhraní s vlast ní
rozpočtovou kapitolou. Zákon o informačních systémech
veřejné správy, který má mj. upra vit postaven i a kompe
tence ÚSIS, nebyl do doby ukončení kontroly přijat.

K řešeni problematiky státní i nformační politiky (dále jen
.,Slp·' ) byly zřízeny i da lší , níže uveden é orgány, j ej ichž
činnost byla zčásti finan cována z rozpočtov ý ch prostřed

ků usrs.

Usnesením vlády ze dne L9. 10. 1998 Č . 680, o zřízení

Rady vlády České republiky pro statní informační politi
ku, byla zřízena Rada vlády ČR pro st átní i nformační

politiku (dále jen "Rada") jako poradní orgán vlády. Čín
nost Rady admi nistra t ivně a organizačně zabezpečuje

ŮSIS, který plní funkci sekre tari átu Rady.

Rada zfidila svým usnesením ze dne 19. 2. 1999 Od
bornou pracovní skupinu při Radě vlády ČR pro státní
informační politiku (dále jen "Skupina") ja ko odbo rný
orgán Rady. Činnost Skupiny administrativn ě a organi-

za čn ě zabezpečuje rovněž ÚSIS. Skupina zřizujeještě ex
pertni skupiny k řešení Radou vybraných úkolů . Odm ě

ny a náhrady expertů za expertní či nnost pro Skup inu se
hradí z rozpočtových prostředku ÚSIS.

V roce 1999 Rada zřídi l a České fórum pro informač

ní společnost jako poradn í orgán Rady, reflektující svým
zaměřením odborné a spo lečenské aspekty real izace SIP
a ')...·oje i nformační společnosti v úzkém vztahu ja k ke
Skupině, tak k odborné a ostatní veřejnosti . Administra
tivní a technickou podporu č innost i zajišťuje rovněž

ÚSIS.

V souv islosti s p ř ípravou na přechod do roku 2000
a s řešením prob lému tzv. počitačového roku 2000 (dále
jen ,.problematika Y2K") pověřila vláda svým usnese
ním ze dne I . 2, 1999 č. 108, k problematice tzv. počíta
č ového roku 2000 (Y2K), ÚSlS funkci Národ ni ho koor
dinačního st řediska s celostátn í působností pro řeše

ní problému roku 2000. Zá rove ň jmenovala ptedsedu
ÚSIS národním koordinátorem pro řešeni prob lému roku
2000.

Usnesením ze dne 21. 4. 1999 Č . 364. k opatřením při

jarým ph řešeni problematiky tzv. počítačového roku 2000
(V2K), schválila vl áda Národní program pro řešení pro
blematiky Y2K včetně navý šeni rozpočtu ÚSIS o cca
25 mil.Kč.

Usnesením ze dne 28 . 7. 1999 Č , 785, k Informací
o aktuá lním stavu připravenosti řešení problematiky
tzv. počítačového roku 2000 (YlK). vláda schválila ,.Ná
rodní krizový plán k eliminaci možných dopadů tzv, po
č ítačového roku 2000 (YlK )" a zvý šeni závazných uka 
zate lů limitů regulace zaměstnanosti pro ÚSIS na rok
1999.

Usnesením ze dne I. 9. 1999 Č. 900 , k návrhu vázá
ní výdaj ů státní ho rozpočtu v roce 1999 . vláda sc hvá
lil a pro rozpočtovou kapitolu ÚSIS další nav ýšeni roz
počtu na rok 1999 o cca -'5 mil. Kč na czabezpeč en l

přechodu na tzv. po č íta čový rok 2000 (Y 2K) podle
usne sení vlády Č . 36411999" , včetně změny z ávaz n ých
ukazatelů rozpočtu a l imi t ů regulace zaměstnanost i na
rok 1999.

Řešení problematiky V2K bylo na ÚSIS zaj ištěno

zřízením samostatného odboru, v němž od srpna 1999
pracovalo 21 pracovníků (k 31. 12. 1999) a který hcspo
dam s prost ředky ve výši cca 70 míl. Kč, tj. s částkou,

která je téměř shodná s celkovým objemem rozpočto

v ých prostředků ÚSIS v roce 1998.
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Čerpání rozpočtových prostředků ukazuje následuj ící tabulka [v tis . Kč):

Rozpočet Skútečncst

• schválenj-, upl"awnj-

R Vj'daje celkem 77 546 77546 64107

O \' tom: kapitálové '")'daje 16896 16896 16642

K běžné výdaje cejkem 60650 60650 47465

vtom: plat)' zaměstnanců 222911 22298 11128

J ostatní platby za prove- 1257 1257 569
denou ol"ád

9 pov ínné pojistné zaměst- 8244 8244 5913
uanců

9 převed do FKSP 441 "1 343

8 ostatní běžné ,")-daje 28404 28404 23452

R Výdaje celkem 71 148 140342 0) 136 188

O vtom: kaph álové výdaje 1805 15805 15 458

K běžné výdaje celkem 63343 12.531 121330

v tem: platy zaměstnanců 2528. 21_ 27458

1 ostatní platb)' za prove- 1 358 2358 135
denou ur áci

9 povinné pojistné zaměst- 9325 10515 9714
nanců

9 převod do FKSP S06 554 549

9 ostatní běžné \"j-daje 26810 83426 82874

Y Vj'daj e celkem .., O 65362 69 844··"

2 vtom: kapitá lové výdaje O 8 000 8 342

K běžné ,")'daje celkem ....) O 57362 61502

.) Celkové navýšení rozpočtu o účelové prostředky na řešen í problematiky Y2K v částce 69 194 tis. Kč.
••j Údaje byly získány z analyt ické ú četní evidence ÚSIS vytvořené k evidenci hospodařeni s účelovými

prosttedky na problematiku Y2K.
•••) Přečerpáni ú čelový ch prostředků na problematiku Y2K ÚSIS pokryl na základě vnitřních rozpočtových

opatření . celkov ýlim it vj"dajú kap itoly 342 na rok 1999 však překročen nebyl.
••••) Uváděn}' údaj nezahrnuje rozpočtovou položku 5 I I • platy zamčstnanců a ostatní platby za provedenou

práci a 512 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

B. Nedostatky I)n nakládání s prostředk,.· státního roz-
počtu

ÚSIS Iwro i il:

1. ustanovení § 11odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb.,o pra
vidlech hospodaření s rozpočto\)'mi prost ředky tes
k é repubhl..}"a obcí ,- t eské republice (rozpočtová pna
vulla republik)'), kd e je uvedeno:

" Rozpočtové prostředky mohou bit poulily pouze
v p fislu šném rozpočtovém roce, a to k účelům, na
které byly státn im rozpočtem republiky určeny. ",

a ustanoven! § 30 odst. 2 \-")'hláiky č. 20511991 Sb.,
o hospoda řeni s rozpočtovými prost ředky státního
rozpočtu teské rel)ublik)"a o finančním hospodařen í

rozpočtových II přtspěvkovýeh e rganízaci , kd e je mj.
uvedeno.

nOrganizace hospodafici s rozpottovými pro s/l ed
ky j e po vinna pTiplněni rozpočtu dbát, aby .. . plnila
úkoly hrazen é ze státniho rozpočtu republiky •.. Roz
počtové prostledky mů!.epoutívatjen k účelúm, pro
líterj' hy ly určeny• . . . a v souladu s věcnýmplněním. ".

li m. že použil \' roc e 1998 roz počtové I)rosth-dli)' ve
,j'ši cca 2 4UlIl is. Kč II v roce 1999 ve \)'i i lol 094 tis.
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Kč neoprávn ěn ě ,. rozporu s věcn ým plněním, popř,

s určením.

V roce 1998 např.:

a) uhrazova l postupně náklady ve výši I 795 485 Kč na
provoz telefon ů užívaných obchodními společnostmi,

které měly pronajaty nebytové prostory v objektu
v Praze I. k němuž m ěl ÚSIS právo hospodaření. I po
uzavření smlouvy o,správě budovy z ůstal účastníkem

telefonních stanic USIS a hradil ve škeré nák lady. Ty
přefakturova l obchodní společnosti až ve čtvrtém

čtvrt letí roku 1998, obchodní společnost je uhradila
v prosinci 1998 a č á st ješt ě v lednu 1999.

Obdobné postupoval i v roce 1999, kdy tak to uhra
dil z rozpočtových prostředku částku 61-t 4 10 Kč a tepr 
ve v březnu 1999 zajistil p řevod účastnictví telefonních
stanic na jejich uživatele;

b) uhradil na základě smlouvy o dí lo s fyzickou osobou
zhotoviteli částku 95 975 Kč, z čehož 57 975 Kč bylo
použito v rozporu s věcným pln ěním. Předmětem

smlouvy bylo .vypracov án í prototypu rozhraní dyna
mického webu" specifikované ve č tyřech smluvních
bodech, avšak práce uvedené ve t ř ech z nich nebyly
dodány :

c) uhradil z rozpo č tov ý ch prostředku 369 7-1-0 Kč. když
v období od června do prosince 1998 hradil pronájem
datových spojů pro počítačovou komunikaci tří okres
ních a dal ších 7 1 m ěstských a obecn ích úřadů , přes

tože v té době jí ž mělo jít o provozní náklady zmí ně

ných úřadu :

d) uhradil z rozpočtových prostředků částku 200 000 Kč,

když v obdob í od září 1998 do prosince 1998 hradil
výdaje ok resního úřadu souviscjtci se zabezpečen ím

pilotního projektu "Využítí rozvodů kabe lové televi
ze pro výmě nu informaci v rámci okresu" . Jed nalo se
o pronájem datových okruhů kabelové televizní sítě ,

Obdobně ÚSIS postupoval í v roce 1999, kdy tak to
uhradil částku 157 000 Kč.

V roce 1999 např.:

ej uhradil z úč e lový ch prost ředk ů na řešení prob lematí
ky Y2K smluvní dílo obchodní společnost í ve v ýš!
2 832 900 Kč (vč , daně z přidané hodno t)' - dále jen
,.DPH"), Dílo bylo členěno do tři samostatných čá s ti.

přičemž problematiky Y2K se týkala pouze jedna část

(75000 Kč). Částka2 757 900 Kč, kterou ÚSIS uhradil
za zbyl édvě části. byla použita k uhra zení úkolu, jímž
ÚSIS plnil plán práce Rad)" na rok 1999, tj. k jiným úče
l ům, než pro které byla určena:

f) uhradil z ú čelových prostředku na řešení problematiky
V2K částku 1,5 mil, Kč obchodni spo lečnost í za dílo ,
které s prob lematikou Y2K nesouviselo. Předmětem

díla byl projekt dalšího využiti monitorovactho systé
mu ..v době po odeznění V2K" , tj. problematika kon
cepčních záměrů v oblasti civi lního nouzového plá
nováni a krizového řízeni:

g) uhradíl obchodní společnost í z rozpočtových prostřed

ků částku ve výši 6 725 805 Kč v rozporu s věcn ý m

pln ěním . ÚSIS s uvedenou společnost í uzavřel smlou
vu o dilo na dodávku a zaji š tě ní provozu monítorova
cihc a informačního cen tra Y2K. Provoz měl dodava
tel podle smlouvy zajišťovat do konce března 2000.
ÚSIS však celou smluvní částku uhradil ji ž v prosinci .
Uhrazené faktury obsahuji jako přílohu p řed ávac í pro-
tokoly potvrzen éjen dodavatelem. a to i v těch přípa

dech, kdy sejedná o smluvní dílo plněné průběžně až
do března či dubna 2000 :

h} použil rozpočtové prostředky ve vý ši 83 -160 Kč na
úhradu cestovních nákladů zahraniční služební cest y
fyzi cké osob y, s níž měl uzavřenu dohodu o pracovní
činnost i. Jedna lo se o účast na mezinárodním kongre
su o telemedicíně a vzdělávání lékařů v lét o oblasti:

2. ustanoveni § 30 odst. 2 ")'hlášky Č. 205/1991 ss., kde
je mj. uvedeno.

..Organizace hospodařící s rozpo čtovymí prostřed

ky je povinna piiplněnírozpočtudbát, aby .. . plnila
úkoly hrazen ě ze státního rozpočtu republiky ne]
hospodárněj.fím způsobem a aby efektivně vyu živo
la rozpočtových prostťedk ú, ",

tím , že použil v roce 1998 rozp očtové prost ředky

ve \':H i cca 7 246 tis. Kč a v roce 1999 ve "ý~i cca
37 11-1- tis. Kč " rozporu s pr incip,.' hospod ámostl
a efekth'iI,·.

V roce 1998 např.:

a) uzavřel s obchodní společností bez veřej né zakáz 
ky smlouvu o správě a údržbč počítačové sí tě. Smluv
ní cena byla sta novena m ěs í ční paušá lní částkou

256 200 Kč (vč . DPH). Od ledna 1999 je v ÚSIS správa
a údržba počítačových sitl provád ěna ve srovnatel
ném rozsahu jinou firmou, a to za měsíční paušáln í
částku 50 975 Kč (vč . DPH):

b) uzavřel v dubnu smlouvu s obchodní společnosti

na zabezpe čován í spolupráce ÚSIS s médi i prostřed
nictvím vytipovan ého okruhu odbo rn ých novin ář ů .

Ti měli pre zentovat činnost ÚSIS, provádět monito
ríng všech informaci o ÚSIS a jeho produktech v ná
rodních a regionálních periodikách v ČR a koordi
novat služby poskytovan é ostatními subdodavate
li. Smluvní cena byla stanovena měsíční paušální
odměnou ve výši 98 820 Kč (vč. DPH) a ÚSIS z roz
po č tových prostředků uhradil za celkem I I faktur
částku I 08 7020 Kč. Bližší specifikace provedených
služeb a prac í v oblasti public re lations za p ř íslu šn ý

měsíc však nejsou na fakturách uváděny a ÚSIS je ni
jak nedoložil. Jako výsledek činnosti smlu vní firmy
ÚSIS skupině kontroluj ících předložil pouze seznam
novin á řů přítomných na tiskové konferenci pořádané
ÚSIS v dubnu 1998. statistiku s přehledem zpráv uve
řejně ných v tisku za období duben až prosinec 1998
a vz tahujících se k č innos t í ÚSIS a dál e seznam tele
viznich a rozhlasov ých relaci. Vyhodnocení účasti

a podílu j ednot livých novin á ř ů na zabezpe čován!

smluvnich úkolů po dobu trván í smlouvy ÚSIS ne
předložil. Z uved en ých dokladů není an i zřejmé. zda
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se jedná o publikační činnost vytipovaného okruhu
novin á řů nebo zda nejde pou ze o celkový monitoring
zve řej ně n ých tiskov ýc h zpráv souvisej ících s činnos ti

ÚS IS. Zmí něni' monitori ng navíc obsahoval
i publikované relace . kte ré s činností ÚSIS vůbec ne
souvisely;

c) uhra dil v prosinci z rozpočtov ých prostředků poř íze

ni digit ální v ideokamery' v cen ě 99 725 Kč a fotoa
parátu v cen ě 39 990 Kč. Potřebu pořízení lze zpochyb
nit , neboť ÚSIS již měl v majetku videoka meru Grun
dig za 41 578 Kč a dalši videokameru SONY v cenč

52 602 Kč. Obdobně měl ÚSIS v maje tku dalších pět
fotoaparátů .

V roce 1999 např.:

d) uzavřel v listopadu tří smlouvy s obchodní společ

nosti na poskytováni služeb v oblasti i nforma čn í kam
paně souvisej ící s prob lematikou Y2K a na vyt ištěn í

a distribuci i nforma č n ích let á k ů do všech domácnos
tí. Za plnění smlouvy uhradil do konce roku 1999
z rozpočtov ých prostředků cca 18 mil . Kč.

Letá ky kromě informací týkajících se připravenosti

j ednotlivý ch resortů a oborů a informace o zelené lince
(včetně uveden í kontaktního telefo nu) obsahovaly obec
né a nepodstatné pokyny občanům . Byl)' to např. info r
mace " Vyrobte si seznam s telefonními č ísly I asi nemoc
nice. policejn í a potárni stanice ... " nebo " S matným i
drobnými závadami u vyrobk ů (nopr. lednice) se obra
cejte príma na servisní slutby ... " Pouze jeden leták ob
sahoval mj. doporučen)' postup v případě chyb po č fta

čů při problematice Y2K:

e) uzavřel s obchodní společností smlouvu o dílo na ,2ří 

zení a zabezpečení provo zu cal! centra pro zodpovídá
ní dotazů souvisej ících s problé mem V2K - 2000". Te
lefonické dotazy byly pro volaj ící bezplatné, Smlouva
byla uzavřena na dobu určitou do 30. 3. 2000, kdy měla

být činnost call cen tra ukončena , ÚSIS na základě

této smlouvy uhradil \' prosinci 1999 z rozpočtových

prost ředků cca 5 762 lis . Kč (vč. DPH).

Uvedenou smlouvu uzavřel ÚSIS v době. kdy ce nt
rum sám provozoval v upravených prostorech svého síd
la. Hod nocen i provozu ukázalo. že v období od srpna
do října 1999 bylo přijato 775 dotazů, z toho cca 48 %
bylo ze strany ÚSIS hodnoce no jako ..ostatní" . ÚSIS bez
podrobného rozboru provo z v prosinci 1999 ukončil

a zaj istil jej pro období do 30. 3. 2000 v ýše popsa nou
smlouvou s obchodni společnosti. Ta zabezpečila pro
voz call ce ntra pomoci da lších pracovník ů zís kaných ná
borem a kromě zodpovidani technických problému se
soustřeďovala zej ména na poradenství v oblasti sociální
psychologie . Za prosinec 1999 vykázalo toto ca ll cent
rum celkem 9 540 hovoru. z toho 6 951 tzv. .zlomyslných"
(tj . cca 73 %), v lednu 2000 bylo 14 137 hovorů, z toho
12 606 ..zlomyslných" (89 ,2 %) a 186 ..ostatních" . Věc

ných dotazu vyk ázalo toto cal l ce ntru m pou ze I 445 , tj,
cca 10 %;

O uhradil obchodní společnosti fakturova nou částku

cca 5.3 mil. Kč za,ýrobu zhruba 300 tis. kusů CD-ROM

k problematice Y2K (dále jen ..CD ") včetn ě distri
bučních letáků a za distribucí 45 tis. kusů CD vlože
ním do katalogu Modré strá nky a do kat a logu
WWW-st ránky 1999 .

Na CD byla pro veřejnos t stručně vysvětlena pro
blematika V2K a publikovány př íspěvk..y převzaté z časo

pisu Profit. Ty se zab ývaly problematikou Y2K obecně.

včetně histori ckých souvis lostí. Na CD byl)' i materiá ly
pro veřejnost obtížně srozumitelné. případně zcela nevy
užitelné.

Kromě toho byly na CD dále uvedeny N árodnl pro
gram řešeni Y2K a Teze k Národnímu krizovému plánu
ČR pro Y2K . Úkoly zde stanovené se netýkaly široké
veřejnosti.jejich pln ě n i měl zajišťovat ÚSIS. Dále byl na
CD komprimovan ýsoubor s volně šiňtelnýmí progra my
k otestováni p řipravenost i počí tače na problematiku
V2K. Obdobné programy však byly volně dostupné i na
internetu. CD obsahovalo í software, který s problemati
kou Y2K nesouvisel. např . antivirové programy, progra
my pro získávání různ ých zpráv a měřeni biorytmu, včet
ně asi 60 poč íta čových her;

g) uzavřel s advokátní kance láří smlouvu o poskytování
právních služeb a uhradil zajejí plněni z rozpočtov ých

prostředků částku I 309 350 Kč, Bližší specifikace fak
túrovaných služeb nebyla na faktuře uvedena a použité
hodinové sazby sjednané ve smlouvě nebyly zdůvod

něny ani vykalkulovány. Jako předmět plnění předlo

žil ÚSIS skupin ě kontrolujicích odbornou expertizu
..Pr ávni posouze ní problematiky tzv počítačovéhoroku
2000". kte rá se zab ývala pouze právními aspekty pře

chod u na rok 2000 , tedy problematikou. která nebyla
v kompetenci a pravomoci ÚSIS a ani vl áda v Národ
nim plánu řešení problematiky Y2K ÚSIS takový úkol
neuložila .

C. Ncdostatk)' při zadá\'ání veřejnýchzakázek

ÚSIS uzavřel v letech 1997, 1998 a 1999 s dodavateli
smlouvy k proveden í ve řejný ch zakázek tak. že realizo
vané postupy zadavatele nebyl)' v řadě případů v souladu
s ustanoveními zákona o zadáváni veřej ných zakázek.

ÚSIS porušil :

1. ustanoven í § 3 odst. 2 zákona Č. 19911994 Sb.• o za
dávání veřejných zakázek, ve znění zákona ě , 148/
/1996 Sb. (dále jen ..zákon"), kde je mj . uvedeno:

"Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní ve!ejnou
soutěž. jestliže výše budoucího peněžit ého závazku
te smlouvy bez daně z pndané hodnoty .. . pře.fáhne
. .. v ostutnich pfípadech 5 000 000 Kč. -,

tím, že :

a) v roce 1999 uzavřel s jednou obchodní společnost í tři

samostatné smlouvy na služby v celkové hodnotě cca
14,8 mil. Kč (bez DPH) bez vyhl ášeni obchodní ve řej

né soutěže . Poskytované slu žby tou to firmou spoč i-
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valy ve vyt iš t ě n i a distribuci metodických letáků se
stej n ým obsahem do vybran ých period ik a na interne
tu a distribuci letáků do rodin.

ÚSIS pro informování široké veřejnosti o problema
tice Y2K tak zaj is til t ři rozsáhlé akce informační kam
paně. na které vyhl ásil tři samostatné výzvy více zájem
cům o veřejnou zakázku k podáni nabidky podle ustano
vent § 49 odst. I zákona. Přitom podle ustanoveni § 67
odst. I zákona je rozhodující celková vý še peněžitého

závazku, jestli že se jedná o plnění stejného nebo srovna
telného druhu. V případě informační kampaně byl tento
předpoklad beze zbytku sp ln ě n;

b) v roce 1999 uzavřel s obchodni společností smlouvu
na z řízen ! a zabezpečení provozu monitorovacího cen
tra Y2K v celkové hodnotě 22,8 mil. Kč (bez DPH), aniž
vyhlás il obchodní veřejnou soutěž . ÚSIS na tuto za
kázku vyhlás il dne l. ll. 1999 výzvujednomu zájemci
podle § 50 odst. 1písm. a) a b) zákona a dne 6. 12. 1999
s tou to firmou uzavřel smlouvu.

Práce na zřízení monitorovacího centra Y2K byly
rozděleny do několika etap. Z faktu ry za etapu I. A a ze
zprávy k ní pfiložené je zřejmé. že práce na této etapě

byly zahájeny již v únoru 1999. ÚSIS zadal zhotovitel i
práce spojené s vytvořením a provozováním monitoro
vacího centra Y2K nejen bez vyhlášení obchodní veřej 

né soutěže , ale i před termínem výzvy jednomu zájemci
a před podepsáním smlouvy ;

2. ustancveel § J odst. J zákona. kde je uvedeno:

..Uzavfeni smlouvy na veřejnou zakázku jiným zpu
sobem než na základěobchodní vefejné soutlte po
dle odstavce 1 je pFipustné pouze pFisplněnípodmí
nek stanovených v části tlelí tohoto zákona." ,

a ustanoven í § 49 odst. 1 zákona. kdcje mj. uvedeno:

..U vefej ný ch zakázek. u kterých výše budoucího pe
něžitéhozávazku ze smlouvy bez daněZpfidané hod
noty přesáhne ... 500000 Kč v ostatnich pňpadeck,

muže zadavatel uzavlit smlouvu na podkladěpísem
né výzvy učiněné nejméněpěti zájemcům. " ,

tím. že uzavřel v letech 1997.1998 a 1999 šest smlu v,
u kterých vzbledem k vj"ši peněžitého závazku s při

hlédnutím k ustanoveni § 67 odst. 2 a 3 zákona (ur
čuj ících \'ýší zá\'azků u smluv uzavíraných na dobu
neurčitou a určitou) nevyzval minimálně pět zájem
ců ; \' některých případech uzav řel smlouvu p římo,

an íž vůbec uskutečníl výnu vice zájemcům k podání
nabídky na veřejnouzakázku,

Např . uzavřel:

a) s obchodní společností v červenci 1997 smlouvu na
sp r ávu nemovitosti na dobu neurčitou bez zadání ' ) '
zvy nejméně 5 zájemcům:

b) s obchodní společností v dubnu 1998 smlouvu na
poskytován í služeb v oblasti public relations na dobu
určitou za paušální mě st čni odměnu 81 tis. Kč (bez
DPH). Celková výše peněžního závazku čin ila 810 tis.

Kč. Kromě toho firm a v roce 1998 fakturovala za dal ší
služby mi mo uzavřenou smlouvu da lší částku cca
242 tis. Kč, celkem lak peněžitý závazek v r. 1998 čini l

cca I 052 tis. Kč (bez DPH)~

c) s obchodní společností v srpnu 1999 smlouvu na vý 
robu CD a letáku k problematice Y2K v minimá.lním ná
kladu 300 tis. ks. Za zhotoveni CD a letáku byla do
hodnuta smluvní cena ve v ý š í 4 350 tis. Kč <bez DPH).
K požadavku o předloženi úplné dokumentace k reali
zací veřejné zakázky podle zákona ÚSIS sděli l. že .. ry
běrov é Hzeni nebylo nalezeno (pouze smlo uva ze dne
16, srpna 1999)";

d) s obchodní společností \' červnu 1999 smlouvu na
vybave ní odboru ÚSIS "Národ ní koordinační stře

disko" (dále j en "NKS'") výpo četn í technikou a kan
cel á ř sk ý m náby tk em za cenu ve výši 3 657 897 Kč

(bez DPH) .

ÚSI S k této veřejné zakázce předložil pouze výzvu
více záj emcům o veřejnou zakáz ku k pod ání nab ídky
podl e ustanovení § 49 odst. 1 zákona a v ýše uvedenou
smlouvu a sdělil , že další korespondence k výběrovému

řízení neexistuje .

ÚSIS pt i reali zaci zakázky ani v tomto případě nepo
stupoval podle ustanoven í zákona a zadal veřej nou za
kázku předem vybranému dodavat eli. Porušení zákona
ze strany ÚSIS dokládá skutečnost . že termín doručení

nabídek na tuto zakázku byl stanoven na 4.6. 1999 , při

čemž vybra ná firma j iž dne 31. 5. 1999 vystavi la faktu
ru na dodávku ve v ýš í 1 756 227 Kč, tzn . před termínem
k podání nabídek zájemcům o tuto zakáz ku. před výhod
nocenim p ř ípadných došl ých nabídek a p ted podepsá
ním smlouvy o dodávkách vybaven i NKS;

J. ustanoveni § 2e odst. 2 písm. b) zákona. ve znění zá
kona č. 93/1998 Sb.• kde mj. je uvedenc:

..Uchazeč. se kterým má být uzavřena smlouva. pro
ká!e kvalifikačnípředpoklady takto: . . .

b) podle § lb odst. 1pim" d) vj:pisem z evidence Rejs
tříku trestu ne starším než šest m ěs íc ů, .. . ",

a ustanoveni § 68 odst. 1 zákona, kde je uvedenc:

.. Veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněnépodle
tohoto zákona, s výjimkou postupu podle § .J9a
a .J9b, musí m ít p ísemnou formu. '',

tím .že

a) podle předloženého seznamu vyzval v červnu 1999
sedm firem k podání nabídek na veřejnou zakázk u zpra
cování návrhu Narcdnlho krizového plánu k proble
matice Y2K a dále vyzval k podání nabídek podle usta
novení § 49 odst. I zákona na zpracová ní právního
posouzení problematik y YlK, přičemž nedoložil , že
všechny firm y uvedené v seznamu skutečně obesla t;
pted uzavřením smlouvy nepožadoval předloženi v)'
pisu z evidence Rejstříku trestů :

b) vyhlási l v květnu 1999 výzvu na podání nabídek na
zmapování komunikačních struktur v resortech a pti
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realizaci zakázky netrva l před uzavřen ím smlouvy na
předložení výp isu z evidence Rejstříku trestů od uch a
zeče o zakázku;

4. ustanovení § 64a odst. t zákona, kde je uvedeno:

..Pfi zadání velejné zakázky podle části druhé a § -19
a 50 vyplní zadavatel "Evidenční list vefejné zakáz
ky", j ehož vzor je uveden v pHloze tohoto zákona,
a zašle jej do 15 dnů od uzavlení smlouvy orgánu
dohledu.",

IÍm, že ve všech kont rulou dotčených případech zadá
ní veřejnj'ch zakázek nevyplnil evidenční list veřejné
zakázky' a nezaslal jej orgánu dohledu.

D. Nedostatky v hospodaření s majetkem státu (nemovi
tost ,: Praze)

ÚSIS měl do 29. ll. 1998 právo hospodaření k ne
movitému majetku státu - k budově a pozemku v Kon
viktské ul. čp. 263 .

Objek t v Praze I, Konviktská čp. 263, v k. Ú. Staré
Město se skládá ze dvo u domů provozně propojených
spojovací stavbou a oba domy j sou o šesti na dzemních
podlažích. Ve spojovací stavbě je umíst ěno hlavni scho
diště, dva výtahy, sociá lní zařízeni a chodba spojující oba
domy. Cel}' objekt je podsklepen. vytápění j e zajišťová

no vlas tni centrální kote lnou. V objektu je 41 bytových
jednotek o celkové ploše 2 675 m' a dále provozn í prosto
ry o celkové ploše 3 742 ru-. Roční výnos z nájemného za
pronajaté nebytové a bytové prostory čini l např. v r. 1998
cca 7,3 mil. Kč.

V objektu byly v průběhu let 1996 až 1998 provede
ny stavebn í a rekonstrukční práce včetně oprav v hod
notě cca II mil. Kč (instalace výtah ů, rekonstrukce ko
telnya další),

t. zabezpečení sprá\)' nemovitesti \' Praze \' Komiktské
ulici

Dne 31. 7. 1997 uzavřel ÚSIS bez výběrového fizení
s obc hodní společností smlo uvu o správě ne moví tosti.

a) Podle uzavřené smlouvy měla tato společnost mj . za
j išťovat výpočet výše náj emného. inkasovat výnosy
a zaj išťovat běžnou údržbu a op ravy do 20 tis . Kč za
jednotlivý případ. Opravy a údržbu nad uvede ný roz
sah mohla společnost realizovat pouze po písemn ém
souhlasu ÚSIS.

Pod le smlouvy byla společ nost povinna předkládat

ÚSIS čtvrtletní vyúčtováni a stav prostředk ů na zvlášt
ním bankovním účtu, který společnost k tomuto úče lu

založila. ale ke kterému nemčl ÚSIS dispoziční právo. Na
tomto účtu měla společnost soust řeďovat veškeré pří

jmy související s užíváním bytových a nebytových pro
stor a hradit z něho náklady spojené s údržbou, běžnými
opravami a odměnou za správu objektu.

Tím ÚSIS porušil ustanoven! § 4 odst. 2 vyhlášky
Č. 205/1991 Sb., kde je mj. uvedeno.

"Rozpočtová organizace sestavuje wůj rozpočetpří

jmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Veškeré do
salené rozpočtovépříjmy v rámci svého hospodaře

ní soustřeďujena přísluJném pFíjmovém rozpočto

vém účtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje jen
zpři~luIných výdajových rozpočtovj'ch účtů ziízených
u banky nebo spořitelny ... "

V rámci vyúčtováni za rok 1998 společ nost nepř i

ložil a výpisy ze zvláštního bankovního účtu , které by
dokl ádaly úhradu oprav v celkové v ýši cca I 942 tis. Kč.

Z předložených dokladů i z písemn ého sděleni vyplynu
lo, že ÚSlS důsledně nevyžadoval čtvrtletn í vyúčtování

a předkládání stavu pros t ředků na zvláštním účtu a ani
se uep řesv ě d čtl , zda slouž! v ýl učně 11. sous t řeďovan í \j
nosů z pronájmu spravované nemovitosu a k financování
výdajů spojených se správ ou a údržbou té to nemovi 
tosti. ÚSIS důsledně nevy žadoval a nezaj istil , aby spo
Icčnost v rámci ročního vyúčtování za r. 1997 a 1998 před

loži la průkazný a úplný přehled o stavu a pohybu pro
středků na zvláštní m účtu. Tímto postupem ÚSIS nevy
tvořil podmínky pro sledování vynakl ádaných prostřed

ků z hlediska hospodárnosti a efektivnosti jejích použití,
aby tak moh l pos tupovat v souladu s ustanovením § 30
ods t. ž vyhl ášky č. 205/199 1 Sb.

b) Z porovnán! údajů o celkové výší nákladů a výnosů

uvedených společností v ročních vyúčtováních s výši
celkových př íjmů a výdajů uveden ých v předložených

de nních bankovních výpisech vyplynuly značné ne
srovna losti. Zvláštní účet z ří zen ý společností slouž il
společnosti také k uskutečňovaní j iných fi nančn ich

operací.

c}Vyú č tován í vyplývající ze správy nemovítosti za roky
1997 a 1998 zpracovala společnost vždy až v následu
jícím účetním období. Např. pf zúčtování výsledků

hospodaření za r. 1998 společnost poukázala ze zvlášt
ního účtu na přij mový účet ÚSIS částku cca I 956 tis.
Kč až v únoru 1999. ÚSIS tuto částku zaúčtoval ne
správně jako výnos z pronáj mu. ačkoliv byla kompe n
zací mezi příj my a výdaj i souvisej lc ímí se správou bu
dovy, za hrn ujícími nejen výdaje na údržbu. ale i in
vestiční výdaje a odměnu za spr ávu. Tím, že ÚSIS tak
to za ú čtoval vý sledek hospodatení s nemovitostí za
r. 1998 do účetní ho období roku 1999 a připust il uve
denou kompenzaci,

porušil ustanovení § 3 odst. 1 a ustanoveni § 4 ods t. 2
zákona Č . 56311991 Sb., o účetniet..-í, kter á mj . uvé
dějí:

"Ůčetníj ednotky účtují o skutečnostech, které jsou
předmětem účetnictví, do období, s ním!. tyto skuteč

nosti časově a věcně souvisí .....

"Ůčetníjednotky jsou povinny dodržovat při vedení
účetnictvíúčtové osnovy a postupy účtování••• ";

d) ÚSIS ve smlouvě s touto společností stanovil odmě
nu za správu ne movitos u ve výši 12 % z rozdílu mezi
příjmy a výdaji dle ročního vyúčtováni . ÚSIS při tom

ve smlouvě nestanovil, že do výdajů je nutn o zahr
nout veškeré náklady na údržbu a opralo)' spravova
ného objektu . Tím společnostiumožnil . aby ve vyů č -
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továních zahrnovala do výdajů pouze náklady na údrž 
bu a opravy do 20 tis. Kč v jednotlivých případech .

Společnost si tak to např. za rok 1998 vypočetla odmě

nu cca o 240 tis . Kč vyšší, než jaká by jí náležela
v případě, že by do vyúčtování zahrnula nák lady na
všech ny provedené op ravy.

e) ÚSIS nepo žadova l na společností vyúčtování za rok
1997 a ani za rok 1998. která by byla doložena pňsluš 

nými ban kovními výpisy ze zvláštního účtu a dalšími
účetními doklady. Např. při vyůč tovénl prací na od
stranění havárie teras v budově v Konviktsk éulici (cel
kem cca 1 755 tis . Kč) společnost zahrnula do vyůč to

ván í roku 1998 zá lohovou fakturu ve v ýši300 tis. Kč,

aniž ji k vyú čtován í vůbec doložila. Obdobně např .

neby la výpisem z účtu dolože na ani oprava I . pat ra
budov)" po havárii v částce cca 1 128 ti s. Kč.

2. P rodej nemovítostí \' Konviktské ulici

Dne 25. l l . 1997 rozhodl ÚSIS v souladu s usta nove
ním § 7 odst . 3 vyhl áškyč . 119/1988 Sb., o hospodaření

s národním majetkem, o přebytečnosti nernovítosti.

a) Pos tup ÚSIS při zajišťování souhlasu k prodeji nemo
vitostí

Při real izaci prodeje nemovi tost í v Konviktské ul.
ÚSIS požáda l vládu o udělení výj imky z ustanoven í § ~5

odsl. 1 zákona č. 9211 99 1 Sb., o podmínkách převodu

majetku stá tu na j iné osoby. ve znění pozdějších předpi

su. Předseda vlády žádost vrátil s tím, že "předlotený

materiál vykazuje nedostatky věcné t formálnt ". Sou
časně požádal. aby ÚSIS post upoval podle stanoviska
Ministerstva financí , které uvedlo, že převod maje tku
ústředního orgánu státní správy nepodléhá ustanove
ním záko na Č. 92/199 1 Sb. a doporuči lo požádat o souhlas
s pro dejem nemovitosti podle usnesení vlády ze dn e
2. 9. 1992 č . 534, ke zprávě o situ aci v dislokací ústřed

ních orgán u státní spr ávy, které " ukládá členům vlády a
vedouc ím ostatních ústředních orgáml státn í správy pod
mínit ode dne přijetí tohoto usnesení souhlasem vlády,
po doporučení dislokační komise. zcizování objektů, "

ÚSIS při prodeji nemovitosti o souhlas vládu podl e
usnesení \Hdy ě. 534 ne požádal, a tím porušil usta
noven! § 21 z ákon a Č. 211969 Sb., o zřízení mínister
stel: a jiných ústředních org án ů st átní správy České

republiky, ve zněn í pozdějších předpisů. kde je uve
deno:

" Ministerstva se ve veškeré své činnostiřídíústavní
mi a ostatními zrikony a usneseními vlády. ..

b) Způsob stanovení kup ní ceny

Dne 23. 3. 1998 uzavře l ÚSIS se společností, kte
rá nemovitost spravovala, kupní smlouvu o prodeji ne
movitosti v Konviktsk é ulici . Kupní cena stanovená ve
smlouvě byla převzata ze Zprávy o trž ní hodnotě nemo
vitosti domu čp. 263 s pozemkem č. parcelní 2 19 v k. Ú.

Staré M ěsto ze dne 29. ll. 1997, zpracované soudním
znalcem. Jednalo se o tzv. objektívízovanou tržní hodno
tu ce lé prodávané nemovttosti (tj. pozemk u i budovy) ,

která byla stanovena jednou částkou, a to ve v ýši29 míl.
Kč. Samostatné ocenění pozemku a samostatné ocenění

budovy v uvedené zprávě soud ní znalec neprovedl a ani
z p řilo žených propočtu to není zřejmé. Samostatné oce
nění pozemku provedl jiný soudní znalec až ve znalec
kém posudku ze dne 2. 3. 1998, a to ve v}'ší9 749 220 Kč.

Ministerstvo financí v připomínkách k tomuto posudku
mj. uvedlo, že " ZnalecJ..ý pasl/dekj e zpracován v rozpo
ru s oceňovacími predptsy. Znalec nezohledni! atrak
tivn í polohu pozemku a jeho komer čn í využiti ... ". Na
zá klad ě těchto připomí nek zpracoval soudni znalec dne
20.6. 1998 dodatek znaleckého posudku s cenou pozem
ku ve výš i 16 7 13 160 Kč. Ocenění ncmovttosti tak soud
ní znal ec zv ýšil na 35 963 940 Kč . Na tuto částku byla
Dodatkem k výše uveden é kupní smlouvě uzavřeným

dne 3. 8. 1998 sta novena kupní cena , splatná do 90 dnů

od nabytí právní moci roz hodn uti o provedení záp isu
o vkladu do katastru nemovítostí. Rozhodnutí o vkladu
ncrnovitosti nabylo právní mocí dne 30. II. 1998, kup ni
cena tak byla splat ná do I . 3. 1999.

Z uveden ého \yplj"...'á. že ncmovitosti v Konviktsk é
uli ci byly prodány za ce nu neod povídaj ícl účetní hodno
tě. Kupní cena budovy (cca 19,2 mil. Kč) nedosáhla an i
účetní hodnoty (cca 24 mil. Kč) .

Společnost uzavřela dne 25.2. 1999, tj . ještě před

zap lace ním kup ní ceny ÚSIS. kupní smlouvu na prodej
t ěchto ncmovitostt s j inou obchodni společností. Kupní
ce na byla dohodnuta ve v ýši 42 mil. Kč, tj . o cca 6 míl.
vyššl než v kupní smlouvě uzavřené s ÚSIS.

c) Uhraze ní kupní ceny

V dodatku kupní smlouvy uzavřen é dne 3. 8. 1998
byla dohodnuta kupní cena ve výši 35 963 940 Kč. Spo
lečnost nedodržela sl!1lu\"llě stanove ný termín úhrady
kupn í ceny. Přestože USIS v dostateč n ém předstihu vy
zni společnost k úhradě , zaplatil kup uj ící kup ní cenu se
zpožděním téměř 1,5 měsíce . Za pozdní úhradu ku pní
ceny vyú č tova l ÚSIS společ nost i v souladu s ustane
venim čl. III kupní smlouvy poplatek z prodlení v celko
vé v ýši cca 70 5 647 Kč. Společ nost odmítla poplatek
z prodl ení uh radi t. Až v průběhu kon t roly v lednu roku
2000 pověřil ÚSIS právního zástupce soud ním vymáhá
ním neuhrazen éčástky.

E. Ostatní zjištění

I. Smlouvy s dodavateli odborných děl a činností

V letec h 1998 a 1999 ÚSIS uzavřel zhruba 70 smluv
s různ ými dodavateli. V téměř 30 % případů byly před

mětcm tčchto smluv i činnosti , které vzh lede m k organi
za č n tmu uspořádání a odborné skladbě pracovníků ÚSIS
spadaly do kompetence ÚSIS, přičemž smluvn í čás tky
ncpřckračovaly hranici 100 tis. Kč (bez DP H). Přestože
v ÚSIS byly zř ízeny a personál ně zabezpečeny přís l uš

né odborné útvary, ÚSIS uzavíral v uvedeném období
smlouvy na problematiku standardů státního informač

ního systému, na přípravu zákonů o Informačních systé
mech veřejné spr ávy, na datovou problematiku. na orga
nizačně -poradenskou činnost v oblasti informačn ích
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tec hnolog ií aj . Kromě toho někteří dodavatelé nem ě l i

k předmětu smluv odpovídajicl registrovanou čínnost.

Např.:

- dodavatel díla "Zpracovaní projektu právního rámce
Českého fóra pro i nformační společnost . . ." měl v regis
tru ekon omických subjektů Ministerstva financí reg is
trovánu činnost "Podnikatelské poradenstvi'' a v re
gistru živnostenské ho podnikání Ministerstva průmys

lu a obchodu (dále jen " registl)-") " Č innost organizač

níc h a ekonomick ých poradců":

- dodavatel děl .Rcvize , obecný návr h varianty koncep
ce a pa ragrafov ý vari antní návrh zákona o ochraně o
sobních údajů" a ,.Pracovní verze monitoringu stavu na
sazeni i nformačnich systémů ve veřej né správě v hlav
ním městě Praze" měl v regis trech .Z pracování dat " a
,.V)'\·oj a údržba software a softwarové aplikace";

- dodavatel děl ,.Vypracováni návrhu zákona o ISVS"
a "Právní oponentní a konzultačně porade nská činnost

při přípravě návrhu zákona o elektronickém podpisu"
měl v registrech registrovány či nnosti ..\):davatelská
č innost" . , .Zpros tředkování obchodu" a " Sekretářské

slu žby a překlady (vč . tlumo č nick ý ch služeb)" .

N ě kte ř í dodavatelé byly zaregistrováni jen několik

měsíců před uzavřením smlouvy s ÚSIS.

2. Postup ÚSIS při uzavírání smluv

ÚSIS v n ěkterých případech pti uzavírání smluv neo
vě řoval oprávněnost smluvníc h stran ve věci jednat. Ul-3
vřel např.:

a) v roce 1998 smlouvu o poskyt ováni služeb s obchod ní
společnosti a v roce 1999 smlouvu o dílo sjinou ob
chodní společnosti, p ř i č em ž v obou případech nebyl
dodavatel pod názvem uvedeným ve smlouvě regis
trován v obchodn im rejst říku:

b) v roce 1999 dvě smlouvy s obchod ními společnost 

mi, u nichž nedoloži l. že zás tupc i t ěchto společnosti

podepsa ní na zmíněných smlouvách byli k podp isu
v době uzavření smluv oprá vněni .

3. Postup při orfi::anizO\:iÍ.ní ÚSIS

a) V průběhu jednoho roku od prosince 1998 došlo na
ÚSIS celkem k deseti podstatn ýmorganizačním změ

nám . Organizační uspořádání zůstalo i přes časté změ

ny zna č n ě nepřehledné a obsahovalo velk ýpočet dru
hů vedo ucích funkcí. Např. vedle vedoucího oddělení

ještě vedoucí úseků , vedle vedoucího referenta i vrc hní
referenty a kromě náměstků a vrchního ředitele i vedoucí
rady a vrchní rady. V organiza čním uspořádáni k I. 12.
1999 tak např . byla systemizována 2 místa náměstků

předsedy a II mís t řed itelů, 10 míst vrchních radů

a 20 míst vedoucíc h radů , 4 mís ta vedoucích úseků

a II míst vedoucích oddělení, 12 míst vedoucích refe
ren tů a 18 míst vrchních referentů a 4 místa vedoucích
sekretariátů . Limit počtu pracovníku na rok 1999 byl
sta noven na 145.

b) ÚSIS ncmá stanoven systemizovaný počet platov ých
tříd pro j ed notl ivé útvary. V roce 1998 bylo zařazeno

v platové třídě 12 cca 18 % pracovník ů , ve třídě II cca
15 % a ve třídě 10 cca 14 % pracovníků . V roce 1999
bylo v p latové třídě 12 zařazeno přibli žně 18 % pra
covník ů . ve t říd ě II cca 19 % a YC t řídě 10 téměř 13 %
pracovní k ů . V uvede nýc h letech tak bylo témčř 50 %
z cca 110 zaměstnanců za řazeno v platové třídě 10
a vyšš í, ale val né část odbo rných činností byla zad á
vána mimo ÚSIS.

F. Shrnutí

Kontro ln í akcíhyla prověřena správnoU". hospod ár
nost a účelnost p lnění a čerpáni prostředku státního
rozpoěm p ředevším v letech 1998 a 1999 prostřednic

tvím kapitoly 342 - Úřad pro státní ínformační systém.
Hospodaření s prostředky st átnfho rozpočtu a s majet
kem státu b"lo sledováno v souvislosti s plněním úkolu
ÚSIS " četně problému zabezpečenípřechoduna tzv .
počítačovj rok 2000 (Y2K).

Zjištěné nedostatky lze stručně charakeertzcvat
jako:

- necprávněn é použití rozpočtovýchprostředkůna pl
nění, která byla ,. rozporu s určením, a to v roce 1998
ve "ýši cCll2,4 mil. Kč a v roce 1999 ve vý ší cca 14,1
mil Kč,

- nehospodárné a neeřekrívní použití rozpočtových pro
středků v roce 1998 ve výši 7,2 mil . Kč a v roce 1999
ve ,j'ši 37,1 mil . Kč,

- porušov'ání zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy
zejména ne byla vy hlašov ána obchodní veřejná soutěž,
popřípaděnebyl v,·zdn přislušnj'počet zájemců o ve
řejnou zakázku.

- poru šován! zákona o účetnictví nes právným vedením
účetní evide nce, nezaůčtovénlmskutečností do obdo
bí, s nímž tyto skutečnosti časově souvisej ! aped.,

- neodpovědné hospodaření s majetkem státu při jeho
spr ávě a prodej i,

- nevhod né uZ.lnininí mnoha smmv (cca 70) s předmětem
plnění. který měli zaměstnanciÚSIS " náplni práce
(podle organízačnfhc uspoUdání), a s dodavateli, kte
ří k předmětu plnění neměli náležité op r ávn ění,

Uvedeným nedostatkiim nezabr án il" ani časté změ

ny organizačního uspořádání (10 změn v období jedno
ho roku). Tyto změny se \)'značují značnou nepřehled

ností a velkým počtem druhů (8) a počtem (cca 92) titu
lá rních vedcucich ze (110 zam ěstnanc ů ) včetně vyse
kého podílu zaměstnancůzařazen ý ch do platových tříd

10 - 12 (cca 50 %).

Kontrolou dotčený majetek státu byl v účetní hodno
tě 104 mil. Kč a objem použitých prostředků stétníbc
rozpočtubyl 216 mil. Kč, z toho,' roce 1999 ve výší 178
mil Kč. U použiti prostředků !l1átníhorozpočtu b,'I)' zjiš
těny závažné nedostatky ve vj'ši 62 mil. Kč, tj. u 31 %
(z toho v roce 1999 ve výií 52 mil. Kč, tj. u 38 %).




