
Zadání pro advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI 

Problematika poskytování dotací p. Ladislavu Novákovi 
 

U dotací poskytnutých L. Novákovi (dále jen „příjemce“) došlo v souvislosti s dotazem tazatele podle 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho následným vyjádřením ke zjištěným 

skutečnostem a v souvislosti s insolvenčním řízením a zveřejněním Zprávy pro oddlužení a o přezkumu 

ke kontrole dotací a žádostí o dotace příjemce s cílem zjistit, zda nedošlo při poskytování dotací 

příjemci k pochybením či porušení rozpočtové kázně dle § 22 Zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  

Po provedené kontrole a s ohledem na skutečnosti uvedené ve Zprávě pro oddlužení byla učiněna 

následující zjištění, ke kterým potřebujeme právní stanovisko a doporučení pro další postup: 

1. Příjemce měl v letech 2008 a dále výkazy nedoplatků na zdravotním pojištění u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR a od roku 2007 nezaplacené doplatky na pojistném u České správy sociálního 

zabezpečení. 

V roce 2015 platné Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou (dále jen „Zásady) uvádějí: „Dotace ani peněžitý dar nebude poskytnut žadatelům, 

kteří dluží finanční prostředky statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným 

společnostem, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně 

a orgánům sociálního zabezpečení.“  Podpisem žádosti o dotaci příjemce podepsal prohlášení že: 

„Nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále 

pak orgánům státní správy, územně samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního 

zabezpečení.“  Usnesením RM/263/2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč. Dle 

seznamu pohledávek v insolvenčním řízení bylo zjištěno, že se v danou chvíli prohlášení nezakládalo na 

pravdě. 

• Jak lze kvalifikovat skutek učiněný ze strany příjemce dotace a jak dále postupovat?  

2. Dle Zprávy pro oddlužení se příjemce opakovaně v době podání žádostí o poskytnutí dotace 

nacházel v exekučním řízení. V žádostech o poskytnutí dotace podepsal: „Žadatel prohlašuje, že proti 

němu není vedeno exekuční řízení.“ Dle seznamu pohledávek v insolvenčním řízení bylo zjištěno, že se 

prohlášení nezakládalo na pravdě a příjemci byly v příslušných letech poskytovány dotace. 

• Pokud prohlášení o tom, že proti příjemci není vedena exekuce, nebylo pravdivé, jak 

je tento čin kvalifikován a jaké je další řešení vzniklé situace?  

 

3. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

– víceletá dotace 2021 – 2023 uzavřená mezi SMJN a příjemcem obsahuje následující ustanovení: 

„Příjemce je povinen oznámit poskytovateli všechny významné změny související s podpořeným 

Projektem (např. u sportovních akcí nebo u akcí/cyklu akcí v oblasti kultury změnu termínu, místa 

apod.), případně s jeho osobou, zejména změny oproti údajům uvedeným v předložené Žádosti a 

této smlouvě, a to bez zbytečného odkladu - nejpozději však do 30 dnů od účinnosti předmětné 

změny.“ Na základě smlouvy dochází k vyplácení dotace 1x za kalendářní rok. Víceletá dotace byla 

poskytnuta na základě žádosti podané v roce 2020, ve které žadatel podepsal: „Žadatel prohlašuje, 

že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl 

zrušen konkurz pro nedostatek majetku nebo není v likvidaci.“   

• Od zahájení insolvenčního řízení (14. 9. 2021) příjemce neinformoval poskytovatele 

dotace dle výše uvedeného smluvního odstavce o změně údajů oproti údajům 



uvedeným v předložené Žádosti o dotaci. Jak lze tento přečin kvalifikovat a jak jej 

řešit? 

• V souladu s uzavřenou smlouvou by mělo SMJN vyplatit příjemci i dotaci v r. 2023. 

Stal se příjemce vzhledem k insolvenci a výše uvedeným skutečnostem 

neoprávněným příjemcem dotace jestliže stávající Zásady tuto skutečnost neřeší, ale 

příjemce neinformoval poskytovatele o významné změně související s jeho osobou? 

• V případě, že bude ZM schválena změna Zásad pro r. 2023 v tom smyslu, že dotace 

ani peněžitý dar nelze poskytnout žadateli, který má mj. neuhrazené závazky po 

lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy ČR, zdravotním pojišťovnám a který se 

nachází v insolvenci, má být příjemci poskytnuta dotace pro r. 2023, jestliže smlouva 

o poskytnutí dotace mezi SMJN a příjemcem byla uzavřena dne  8. 1. 2021 a tehdejší 

Zásady takové ustanovení neobsahovaly? 

 

 


