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Problematika poskytování dotací p. Ladislavu Novákovi, IČ: 74362712 

 
P. Novák, příjemce dotací z rozpočtu SMJN (dále jen příjemce), se nachází v insolvenčním řízení. 

V souvislosti s dotazem L. T. podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na 

vyúčtování dvou dotačních smluv, které byly uzavřeny mezi SMJN a příjemcem na celoroční činnost 

klubu Woko a následným vyjádřením L. T. ke zjištěným skutečnostem a v souvislosti s insolvenčním 

řízením a zveřejněním Zprávy pro oddlužení a o přezkumu došlo ke kontrole dotací a žádostí o dotace 

příjemce od r. 2015 s cílem zjistit, zda nedošlo při poskytování dotací příjemci a zapsanému spolku 303 

FM, z.s., 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 dle seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení P12 a od roku 

2007 nezaplacené doplatky na pojistném u České správy sociálního zabezpečení dle seznamu 

přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení P18 (příloha č. 1). V roce 2015 platné Zásady pro 

poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen 

„Zásady) ze dne 19. března 2015 schválené usnesením ZM/68/2015 uvádějí v článku I. odst. 4 - 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 (příloha č.2). Dotační 

program na podporu aktivit v oblasti kultury v roce 2015 včetně příslušných žádostí byl schválen 

usnesením ZM/68/2015. 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 

(příloha č. 3). Usnesením RM/263/2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč. Dle 

výše uvedeného seznamu pohledávek v insolvenčním řízení se domníváme, že se v danou chvíli 

prohlášení nezakládalo na pravdě. 

• Vyplývá ze seznamu pohledávek, že příjemce v r. 2015 dlužil finanční prostředky 

zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení?  

Ano, Česká správa sociálního zabezpečení přihlásila pohledávku ve výši 238.928 Kč a VZP ČR 

pohledávku ve výši 532.459 Kč.   

• Pokud ano, jak lze kvalifikovat skutek učiněný ze strany příjemce dotace a jak dále 

postupovat?  

Žadatel o dotaci byl v době podání žádosti v exekuci. Posílat dotaci z městských peněz dlužníkovi 

v exekuci či insolvenci je velmi rizikové, protože exekutor může účet s penězi zablokovat nebo 

insolvenční správce může peníze použít na umoření dluhů atd. Žadatel však tuto skutečnost zatajil. 

V případě, kdy dojde k zamlčení nějaké významné skutečnosti v souvislosti s žádostí o dotaci a 

s předpokladem, že pokud danou skutečnost zatajím, dotaci získám, se jedná o dotační podvod dle § 

212 trestního zákoníku. Dotace byly pravidelně přiznávány od roku 2016 do současnosti v celkové výši 

1.468.000 Kč a pokud by v této výši byly kvantifikovány jako škoda, jednalo by se o tzv. značnou škodu 

dle § 138 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku. V případě dotačního podvodu se tedy pohybujeme v § 

212 odst. 5 písm. c) trestního zákoníku.  
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V případě podezření, že se příjemce dopustil výše uvedeného jednání, jsou možné v daném případě 

víceméně tyto možnosti:  

a) Podat podnět přímo k subjektu, který dotaci poskytl a poskytovatel dotace následně může 

provést šetření a případně vyzve příjemce k nápravě nebo dotaci odejme. Na prošetření 

podnětu není však právní nárok, je pouze na poskytovateli dotace, jak s podnětem naloží. 

b) Podat trestní oznámení OČTŘ  

 

2. Od roku 2016 byl příjemce příjemcem následujících dotací: 

Dotační program Projekt Usnesení Datum 
rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Výše dotace 

DP na podporu 
celoroční činnosti 
v oblasti kultury 
z rozpočtu SMJN 

Podpora 
celoroční 
činnosti klubu 

ZM/83/2016 21.4.2016 108.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Komici s.r.o. RM/134/2016  
 

21.4.2016 31.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Back 2 
Oldschool 

RM/134/2016  
 

21.4.2016 26.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Koncerty 
romských kapel 

RM/134/2016  
 

21.4.2016 26.000 

Účelová 
neinvestiční 
dotace na činnost v 
letech 2017 - 2019 

Podpora 
celoroční 
činnosti 

ZM/10/2017 19.1.2017 450.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Komici s.r.o. - Na 
stojáka 

RM/217/2017  
 

8.6.2017 28.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Výroční koncert RM/217/2017  
 

8.6.2017 32.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Zkušebna - 
doplněno na 
vyzvání seznam 
kapel 

RM/217/2017  
 

8.6.2017 28.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Komici s.r.o. RM/147/2018 19.4.2018 29.000 
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DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Koncerty 
revivalových 
kapel 

RM/147/2018 19.4.2018 29.000 

Jednoletá 
individuální dotace 

Podpora 
celoroční 
činnosti 

ZM/88/2020 25.6.2020 160.000 

Tříleté individuální 
dotace pro oblast 
kultury 2021 - 
2023 

Podpora 
celoroční 
činnosti 

ZM/187/2020 17.12.2020 600.000 
(vyplaceno 
400.000) 

Víceleté dotace - 
navýšení pro roky 
2022 a 2023 

Podpora 
celoroční 
činnosti 

ZM/90/2022 19.5.2022 86.000 
(vyplaceno 
43.000) 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Výroční koncert RM/268/2022 19.5.2022 44.000 

DP na podporu 
akcí/cyklu akcí v 
oblasti kultury 

Koncerty 
revivalových 
kapel 

RM/268/2022 19.5.2022 34.000 

 

Podpisem žádosti o dotaci příjemce podepsal prohlášení, že proti němu není vedeno exekuční řízení. 

Tato informace dle seznamu přihlášených pohledávek (příloha č. 1) v insolvenčním řízení nemusí být 

pravdivou. 

• Lze ze seznamu pohledávek určit, v kterých letech bylo vedeno exekuční řízení proti 

příjemci?  

Nelze. Odpověď na otázku, ve kterých letech bylo proti příjemci vedeno exekuční řízení naleznete 

v Centrální evidenci exekucí, kam ale není možné bezplatně nahlédnout. Data v registru však nejsou 

archivována, takže je možné, pokud již došlo k ukončení některé z exekucí, že to již nebude možné zpět 

dohledat. Data v registru jsou dostupná maximálně 15 dní od ukončení exekuce.  

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

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

Podáním nepravdivého čestného prohlášení se zpravidla posuzuje jako uvedení jiného v omyl. Omyl 

je objektivní stránkou trestného činu podvodu, kdy pachatel zamlčí podstatné skutečnosti, v důsledku 

čehož následně provede majetkovou dispozici, kterou vznikne škoda na cizím majetku. Omyl tedy je 

předpokladem pro spáchání trestného činu výše uvedeného dotačního podvodu.  Pojmovými znaky 

dotačního podvodu nad rámec uvedeného jsou „uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů 

nebo zamlčení podstatných údajů“. Dotační podvod a jeho řešení je uvedeno výše.  

 

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 v čl. III. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování dotace, odst. 6: „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 
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smlouvě, a to bez zbytečného odkladu - nejpozději však do 30 dnů od účinnosti předmětné změny.“ 

(příloha č.4). 

 

• 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? 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN – víceletá dotace 2021 – 2023 

uzavřená mezi SMJN a příjemcem (dále jen ,,Smlouva“) obsahující v čl. III. Povinnosti příjemce a 

podmínky vyúčtování dotace, obsahuje dále v čl. V také sankce za porušení povinností. V čl. V odst. 1 

je uvedeno, že pokud příjemce dotace, poskytnuté dle této smlouvy, nesplní povinnosti uvedené v čl. 

III. smlouvy, mohou být všechny další žádosti příjemce o poskytnutí dotace vyřazeny resp. dalším 

žádostem bude nevyhověno. V odst. 2 je dále blíže specifikováno, že porušení povinností stanovených 

touto smlouvou bude řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, a to v případě, že příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace, pokud 

by k tomu byl vyzván.  

• Smlouva je uzavřena i na rok 2023. Jak postupovat v tomto roce v případě dotace? 

Stal se příjemce vzhledem k insolvenci a výše zmíněným skutečnostem 

neoprávněným příjemcem dotace jestliže stávající Zásady tuto skutečnost neřeší? 

 V čl. 2 Smlouvy je uvedeno, že poskytnutí dotace v celkové výši 600.000 Kč bude příjemci vyplacena 

ve třech ročních zálohových splátkách, kdy roční zálohová splátka činí 200.000 Kč.  Příjemci byly již 

vyplaceny dvě zálohové splátky za rok 2021 a za rok 2022, tj. celkem 400.000 Kč. Zbývá tak vyplatit 

poslední roční zálohou splátku, která by měla být vyplacena nejpozději do 30. 4. daného roku. V čl. 3 

jsou uvedeny povinnosti příjemce, které musí být dodrženy, aby roční zálohové splátky mohly být 

příjemci vyplaceny. Vzhledem k tomu, že příjemce uvedené povinnosti porušil, konkrétně čl. 3 odst. 6 

Smlouvy, kdy poskytovateli dotace neoznámil změny související s osobou, nedošlo k naplnění čl. 2 odst. 

4 Smlouvy, kde je uvedeno, že roční zálohové splátky budou příjemci převedeny, pokud bude plnit 

řádně podmínky Smlouvy. Roční zálohová splátka 200.000 Kč za rok 2023 by tak neměla být příjemci 

vyplacena.  

• 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 na činnost klubu pro r. 2023 

ve výši 200 tis. Kč, jestliže smlouva o poskytnutí dotace mezi SMJN a příjemcem byla 

uzavřena dne  8. 1. 2021 a tehdejší Zásady takové ustanovení neobsahovaly? 

V návaznosti na výše uvedenou odpověď, považuji tuto otázku za bezpředmětnou, protože dotace ve 

výši 200.000 Kč za rok 2023 by příjemci neměla být poskytnuta především z důvodu, že řádně nesplnil 

smluvní podmínky.  Odpověď by však byla že ano, dotace by mu mohla být i tak poskytnuta, protože 

by se muselo postupovat podle dosavadních zásad platných v době uzavření Smlouvy. Retroaktivita se 

v tomto případě neuplatní.    

 

4. Dotace příjemce jsou od roku 2017 zasílány na bankovní účet jeho otce. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno na základě předložené dohody o používání bankovního účtu uzavřené mezi příjemcem 

a jeho otcem (příloha č. 5). Tento bankovní účet je dle dohody používán pro potřeby provozu klubu 

Woko, na jehož provoz jsou dotace poskytovány. Platné Zásady uvádějí: „Dotace se poskytuje 
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bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, který nesmí poskytovat prostředky z dotace 

jiným osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací účelu dotace, na který byly 

prostředky poskytnuty“. 

• Lze tento bankovní účet na základě výše uvedené dohody považovat za bankovní 

účet příjemce?  

Ano, lze, vzhledem k dohodě o užívání bankovního účtu.   

 

5. Zapsaný spolek 303 FM, jehož předsedou je D. Karpíšek, v roce 2021 doložil kopii o aktuálním 

bankovním spojení prostřednictvím Rámcové smlouvy o finančních smlouvách. Za spolek 303 

FM podepsal smlouvu příjemce (příloha č. 6). V žádosti o dotace 303 FM na podporu akcí/cyklu 

akcí v oblasti kultury v roce 2022 je uvedeno číslo účtu zřízeného pro 303 FM příjemcem. Spolek 

ještě k podpisu smlouvy nedoložil kopii o aktuálním bankovním spojení a smlouva tak ze strany 

SMJN nebyla podepsána a nedošlo k vyplacení finančních prostředků. 

• Jakým způsobem postupovat v případě vyplacení dotací pro 303 FM, pokud je po 

kontrole podkladů známo, že účet spolku zakládal příjemce, který má zřejmě přístup 

na účet a vzhledem k jeho insolvenci je zaslání finančních prostředků rizikové? 

V žádosti o dotace na podporu akcí/cyklu v oblasti kultury v roce 2022, kterou podal spolek 303 FM 

musí být uvedeno číslo účtu příjemce, tedy číslo účtu spolku 303 FM – po formální stránce je tedy 

daná situace v pořádku. Jak však uvádíte, číslo účtu pro spolek 303 FM zřídil s největší 

pravděpodobností p. Novák (mladší) , který však je pouze členem spolku, nikoliv statutárním orgánem, 

který jediný je oprávněn za daný spolek jednat. Člen spolku může za spolek jednat pouze v případě, 

pokud by mu byla statutárním orgánem, tedy předsedou spolku, dána plná moc. Tuto skutečnost je 

tedy třeba ověřit a případně požádat spolek o doložení plné moci. Pokud by následně plnou moc 

doložil, je to v pořádku.   

 

6. L. T. nám písemně sdělil, že ačkoliv jsou dle jeho názoru vyúčtování obou dotačních smluv formálně 

v pořádku, má za to, že jsou v nich problémy, které mohou ve svém důsledku znamenat správní 

delikt, příp. i trestný čin. Jedná se o následující skutečnost: 

„Příjemce dotace tj. p. Novák prokazuje naplnění dotačních podmínek fakturami od 

subjektu 303 FM, z. s., IČO 26655012, se sídlem Jablonec nad Nisou, Korejská 2150/26. Tento 

spolek sice má ve své hlavní činnosti podporu a pořádání jednorázových kulturních akcí a 

zábavných programů, ale pouze v rámci činnosti spolku, tedy např. v pozici pořadatele, nikoliv 

v rovině dodavatele či zprostředkovatele služeb třetích osob, neboť k tomu je zapotřebí 

živnostenské oprávnění na živnost volnou. Spolek 303 FM však nikdy nebyl držitelem žádného 

živnostenského oprávnění. Z vyúčtování a faktur plyne, že se jedná o soustavnou a opakující se 

činnost, mající charakter zprostředkovatelské činnosti ve smyslu živnosti jak ji chápe 

živnostenský zákon; a bez příslušného oprávnění se jedná minimálně o správní delikt ve smyslu 

ust. § 63 živnostenského zákona, ale potenciálně i o trestný čin neoprávněného podnikání ve 

smyslu ust. § 251 TrZ, neboť činnost trvá déle než 6 měsíců a obrat z ní překročil 100tis. Kč“.  

Požádala jsem o vyjádření živnostenský úřad, který mi sdělil, že nelze jednoznačně určit, zda jsou 

naplněny znaky živnosti, pro které musí mít spolek živnostenské oprávnění. Takové zkoumání by 

muselo být předmětem kontroly a pokud by z této vzešlo podezření na neoprávněné podnikání, 

bylo by další případné dokazování věcí přestupkového řízení. Posouzení, zda neoprávněné 

podnikání naplňuje znaky trestného činu, je věcí orgánů činných v trestním řízení.  
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L. T. nám sdělil, že sám oznámení na živnostenský úřad nebo orgánům činným v trestním řízení 

neučiní, ale domnívá se, že bychom záležitost měli řešit my, neboť faktury jsou součástí vyúčtování 

příjemce a současně je spolek 303 FM, z.s. příjemcem dotací od města v rámci dotačních programů. 

Záležitost byla projednána na poradě politického vedení města dne 15. 8. 2022, kde bylo 

konstatováno, že nemáme oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu a orgánům činným 

v trestním řízení a toto oznámení může učinit L. T. Současně však bylo rozhodnuto, že máme 

záležitost předat k prošetření kontrolnímu výboru. Toto jsme učinili, kontrolní výbor však na svém 

jednání dne 7. 9. 2022 konstatoval, že kontrola vyúčtování dotace nepatří do kompetence KV a 

doporučil, aby se kontrolou zabýval MMJN. Současně doporučil zastupitelstvu města upravit pro 

rok 2023 Zásady tak, aby obecná právní a ekonomická způsobilost příjemce dotace, včetně jejího 

prokazování, byla shodná pro všechny příjemce finanční podpory z rozpočtu statutárního města a 

aby byly odstraněny nedůvodné a diskriminační výjimky v rámci jednotlivých programů a dále 

požádal, aby nové znění Zásad bylo před předložením zastupitelstvu města projednáno ve 

finančním a kontrolním výboru.  

K celé záležitosti je třeba uvést, že příjemce v rámci vyúčtování dotace na celoroční činnost za r. 

2021 uplatnil tři faktury od 303 FM, z.s., přičemž poslední z nich z 20. 12. 2021 má číslo 52. 

Vzhledem k této skutečnosti a faktu, že výše nám doložených faktur za r. 2020 přesahuje částku 

100 tis. Kč a za r. 2021 činí 71.000 Kč (přičemž faktur bylo celkem nejméně 52), nelze vyloučit, že 

se jedná o soustavnou a opakující se činnost spolku. 

Humanitní odbor jako reakci na učiněná zjištění navrhne úpravu nově vyhlašovaných dotačních 

programů na r. 2023 resp. smluv o poskytnutí dotace v tom smyslu, že bude možné v rámci 

vyúčtování dotací na kulturní a sportovní akce dokládat pouze doklady, které vystaví přímo 

vystupující umělec nebo agentura, která ho zastupuje. Stejná podmínka bude současně navržena 

ke schválení do dodatků pro příjemce víceletých dotací v oblasti kultury (subjekty z oblasti sportu 

ve vyúčtování náklady na takovou činnost nevykazují).  

• Jakým způsobem postupovat v případě vyplacení dotací pro 303 FM? 

Dle Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN uzavřené mezi SMJN a spolkem 

303 FM je účel čerpání dotace v souladu s hlavní činností spolku. Pokud by však příjemce poskytnuté 

peněžní prostředky skutečně vynaložil v rozporu s účelem, například v souvislosti spořádáním 

kulturních akcí v pozici pořadatele, došlo by k závažnému porušení uvedené smlouvy dle čl. V odst. 6 

písm. a) a SMJN by bylo oprávněno tuto smlouvu vypovědět a požadovat vyúčtování dotace a její 

navrácení. Jak je již uvedeno ve skutkovém popisu výše, kontrola podnikatelské činnosti 303 FM by 

měla být případným předmětem šetření (správního řízení) ze strany živnostenského úřadu, pokud 

takto předané informace města vyhodnotí. 

• Má MMJN oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu a orgánům činným 

v trestním řízení, jestliže byl obeznámen s výše uvedenými skutečnostmi, které mají 

spojitost s možným zneužitím veřejných prostředků a v případě, že ano, kdo má 

takové oznámení učinit? 

Oznamovací povinnost je zakotvena v § 368 trestního zákoníku. Tato povinnost se týká spáchání 

konkrétních vyjmenovaných trestných činů, o kterých se někdo hodnověrným způsobem dozví, 

nicméně trestný čin neoprávněného podnikání není v taxativním výčtu trestných činů, kterých se 

citovaný § týká. Dále lze teoreticky obmýšlet § 367 tr. zák., který upravuje skutkovou podstatu 

„Nepřekážení trestného činu“, kdy osoba, která se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje 

nebo páchá trestný čin, mimo jiné i dotačního podvodu podle § 212 odst. 6 a spáchání nebo dokončení 

takového trestného činu nepřekazí (i oznámením SZ nebo PČR), vystavuje se taktéž trestu. Nicméně 

v našem případě se nejedná o škodu velkého rozsahu (§212 odst. 6 Tr. Zákona) a dále máme za to, na 



7 
 

daný případ není § 367 přiléhavý. Co se týče oznámení na ŽÚ město může podat (ostatně) jako u orgánů 

činných v trestním řízení) podnět, avšak oznamovací povinnost dána není. Odpověď je tedy ne, MMJN 

nemá oznamovací povinnost.  

 

Za PaVZ 

Jiří Kučera  


