
 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 3100/19 

466 01 Jablonec nad Nisou 

_____________________________ 

K rukám: Mgr. Miroslavy Rýžakové, vedoucí odboru humanitního 

Via e-mail: ryzakova@mestojablonec.cz 

 V Praze dne 14. prosince 2022 

 

 

Stanovisko k poskytování dotací p. Ladislavu Novákovi 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

obracíme se na Vás jménem advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. 

a dovolujeme si Vám předložit toto právní stanovisko (dále také jen „stanovisko“), které jsme na 

základě Vaší žádosti vypracovali pro Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem 

Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále také jen jako „město Jablonec“). 

 

1. Účel stanoviska a jeho zadání 

 

Účelem tohoto stanoviska je zpracování právního posouzení vybraných otázek ve věci poskytování 

dotací města Jablonec panu Ladislavu Novákovi dle následujícího zadání města Jablonce: 

„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: 
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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? 

[dále adresována jako „První otázka“] 

 

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? 

[dále adresována jako „Druhá otázka“] 

 

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?  

[dále adresována jako „Třetí otázka“] 

• 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?  

[dále adresována jako „Čtvrtá otázka“] 
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• 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? 

[dále adresována jako „Pátá otázka“]“ 

 

 

2. Podklady 

Při přípravě tohoto stanoviska jsme vycházeli z podkladů, které nám byly pro tento účel ze strany 

města Jablonce poskytnuty a kterými jsou jmenovitě tyto: 

• Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec 

nad Nisou, ev. č. MMJN: SD/2020/0750, ze dne 8. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“); 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. MMJN: SD/2020/0750/1 ze dne 29. 6. 2022; 

• Rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 43 T 2/2019-2742, ze dne 7. listopadu 2019. 

 

V rámci přípravy tohoto stanoviska jsme rovněž zohlednili odbornou literaturu, publikovanou soudní 

judikaturu a další informace dostupné z veřejných zdrojů k datu vypracování tohoto stanoviska. 

 

3. Právní posouzení 

3.1. Právní posouzení První otázky 

3.1.1. Porušení rozpočtové kázně 

Předně vycházíme ze zjištění uvedeného v zadání, že prohlášení příjemce dotace v žádosti o dotaci, 

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“, bylo nepravdivé, jak později vyplynulo z insolvenčního řízení. Z veřejně 

dostupných informací v insolvenčním rejstříku vyplývá, že v insolvenčním řízení proti příjemci 

dotace jako dlužníku přihlásily Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 411 97 518, se 

sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (dále jen „VZP“), a Česká správa sociálního zabezpečení (dále 

jen „ČSSZ“) své pohledávky, které tedy zřejmě existovaly i v době podání žádosti o dotaci, resp. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „malá rozpočtová 

pravidla“) ve svém § 22 odst. 1 stanoví, že „Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (…)“ a v odst. 2 tohoto 

paragrafu, že: „Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, 

kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem 

Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou (…)“ 

Domníváme se, že jednání příjemce dotace v První otázce by bylo možné kvalifikovat jako porušení 

rozpočtové kázně, a to předně vzhledem k existujícímu podezřením na spáchání trestného činu 

dotačního podvodu (k tomu viz podrobněji bod 3.1.3, resp. 3.2.3 stanoviska). Za předpokladu, že 
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s příjemcem byla na základě jeho nepravdivého prohlášení uzavřena smlouva o poskytnutí dotace 

(pozn.: uzavření smlouvy konkrétního znění ze zadání ani podkladů jednoznačně nevyplývá), bylo by 

možné v závislosti na jejím znění uvažovat též o posouzení v tom směru, že nepravdivé prohlášení 

porušuje i tuto smlouvu, zejména pokud by obsahovala obdobné podmínky jako Smlouva, která nám 

byla poskytnuta jako podklad pro posouzení dalších otázek. 

Důvod pro závěr o tom, že příjemce se svým jednáním spočívajícím v uvedení nepravdivého 

prohlášení v žádosti o dotaci mohl dopustit v souvislosti s jím použitou dotací porušení rozpočtové 

kázně tedy v tomto případě spatřujeme předně v důvodném podezření na porušení zákona – 

zejména trestního zákoníku, případně také v porušení veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o 

poskytnutí dotace (v závislosti na jejím znění). 

3.1.2. Porušení veřejnoprávní smlouvy 

Vycházíme z toho, že dotace byla příjemci ve smyslu § 10a odst. 3 malých rozpočtových pravidel 

poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. 

Smyslem takové smlouvy a vůli poskytovatele dotace jako smluvní strany je nejen podpora realizace 

akcí určitého typu, ale i to, že takto bude podpořena jen oprávněný příjemce. Na tuto osobu 

příjemce přitom byly od počátku vzneseny určité požadavky, mimo jiné, aby tato osoba byla bez 

dluhů vůči určitým subjektům, včetně zdravotních pojišťoven orgánů sociálního zabezpečení. Tyto 

požadavky lze přitom považovat za obvyklou součást smluv o poskytnutí dotací a jejich legitimně 

sledovaným cílem je především preventivní ochrana veřejných rozpočtů před neuváženým 

poskytnutím dotace osobám z okruhu tzv. „neplatičů.“ 

Za předpokladu, že již v rámci případu dle První otázky se podmínky dotace řídily smlouvou o 

poskytnutí dotace obdobného znění jako Smlouva, jsme toho názoru, že na nepravdivé prohlášení 

příjemce dotace by mohlo být nahlíženo též jako na porušení smlouvy o poskytnutí dotace. 

Příjemce v čl. VII. odst. 7. Smlouvy prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v žádosti o 

dotaci, ve Smlouvě, jakož i v souvisejících přílohách a podkladech jsou správné a pravdivé a v souladu 

se Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou, dotačním programem a příslušnými předpisy. Prostřednictvím výše uvedeného ustanovení 

by příjemce dotace svým nepravdivým prohlášením porušil též podmínky Smlouvy. 

Pro úplnost dodáváme, že předmětné nepravdivé prohlášení o neexistenci dluhů bychom samo o 

sobě nepovažovali toliko za pouhé porušení ustanovení čl. III odst. 6 a 7 Smlouvy, neboť obě tato 

ustanovení směřují k oznamování změn na straně příjemce za trvání smluvního vztahu. Ke změnám 

oproti skutečnému stavu přitom nedošlo. Prohlášení příjemce o neexistenci dluhů bylo dle zjištění 

uvedeného v zadání nepravdivé již v okamžiku učinění tohoto prohlášení příjemcem a na jeho 

nepravdivosti se za trvání smluvního vztahu již nic nezměnilo. Ačkoliv změna by mohla spočívat v 

navyšování dluhu příjemce vůči vyjmenovaným subjektům, domníváme se, že jednání příjemce 

spočívající v zapření svých dluhů v době podání žádosti o dotaci představuje porušení o vyšším 

stupni závažnosti, než je pouhé neoznámení změny okolností podle čl. III odst. 6 a 7 Smlouvy. 

Prohlášení o neexistenci dluhů vůči vyjmenovaným subjektům si totiž město Jablonec vymínilo 

přímo v žádosti o poskytnutí dotace a podmínilo jím získání dotace, tedy jí podmínilo samotné 

uzavření Smlouvy. Nepravdivé prohlášení bychom tudíž posoudili jako závažnější porušení Smlouvy, 

srovnatelné s porušením účelu dotace. 
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3.1.3. Skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu 

Ve vztahu k jednání příjemce připadá v úvahu též jeho posouzení jako trestného činu dotačního 

podvodu dle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). 

Trestný čin dotačního podvodu obsahuje několik skutkových podstat. První základní skutková 

podstata, podle § 212 odst. 1 TZ spočívá v úmyslném uvedení nepravdivého nebo hrubě zkresleného 

údaje nebo zamlčení podstatného údaje v žádosti o poskytnutí dotace. Lze se domnívat, že většina 

znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu bude v posuzovaném případě pravděpodobně 

naplněna. Nicméně otázkou zůstává především to, zda příjemce dotace takto jednal úmyslně. 

Konkrétně, zda si byl příjemce v době podání žádosti o dotaci vědom, že vůči VZP a ČSSZ má 

nesplacené dluhy, a tedy zda (nepravdivý) údaj o jejich (údajné) neexistenci uvedl v žádosti dotaci 

úmyslně. Z dosavadních podkladů toto není zcela jednoznačné. Nebude-li ani po došetření věci 

úmysl prokázán, nebude se jednat o trestný čin dotačního podvodu.  

Navzdory úmyslu by se o trestný čin jednat nemuselo ani tehdy, pokud by jednání příjemce bylo 

následně vyhodnoceno (orgány činnými v trestním řízení, zejména soudem) ve smyslu § 12 odst. 2 

TZ jako nenaplňující podmínky pro potřebu trestního postihu dle takzvané zásady subsidiarity trestní 

represe v tomto ustanovení obsažené. Tedy, pokud by bylo shledáno, že ostatní podmínky trestní 

odpovědnosti a znaky skutkové podstaty trestného činu jsou sice formálně splněny, ale samotný 

podvod spočívající v uvedení nepravdivých informací o neexistenci dluhů není po materiální stránce 

dostatečně závažným k tomu, aby zasluhoval potrestání příjemce dle předpisů trestního práva. 

K takovému posouzení, že jde o jednání s nízkou společenskou nebezpečností a že se tedy o trestný 

čin z uvedeného důvodu nejedná, jsme však v zadání ani podkladech nezaznamenali žádné indicie. 

Příkladem lze uvést, že nejde o zapření dluhů jen nepatrné výše, přičemž tyto nebyly dobrovolně 

uhrazeny zřejmě řadu let a vedly až k insolvenci. 

Pro úplnost upozorňujeme, že i kdyby jednání příjemce spočívající v uvedení nepravdivého údaje 

nebylo trestným činem, mohlo by být přestupkem. Podle § 8 odst. 2 písm. a), bod 3., zákona č. 

251/2016 Sb., o některých přestupcích, se jedná o takové případy nedosahující společenské 

škodlivosti trestného činu, kdy podnikající fyzická osoba úmyslně způsobí škodu na cizím majetku 

podvodem. V daném případě by způsobenou škodou byla neoprávněné použitá dotace. 

K projednání těchto přestupků jsou věcně příslušné obecní úřady na základě § 60 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a postupují z úřední povinnosti ve smyslu 

§ 78 odst. 1 téhož zákona: „Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje 

v řízení z moci úřední.“ 

Trestný čin dotačního podvodu obsahuje také druhou základní skutkovou podstatu, podle § 212 

odst. 2 TZ. Tedy trestný čin by příjemce dotace spáchal také, pokud by prostředky, nejméně 

v rozsahu 50.000 Kč, získané z této dotace úmyslně použil na jiný než pro dotaci určený účel. Bez 

bližšího prověření finančních operací příjemce není možné ve vztahu k této skutkové podstatě učinit 

jasný závěr o tom, zda příjemce použil peněžní prostředky v rozporu s účelem dotace. Ačkoliv 

způsob použití peněžních prostředků jsou schopny prověřit orgány činné v trestním řízení, např. 

Policie České republiky, ze zadání ani podkladů jsme nevyrozuměli, že by dosavadní zjištění města 

Jablonec jako poskytovatele dotace nasvědčovala důvodnému podezření o spáchání trestného činu 

dle této druhé základní skutkové podstaty. 

V případě, že by byly naplněny podmínky alespoň jedné ze základních skutkových podstat 

popsaných výše, mohlo by připadat dále v úvahu též naplnění některé z kvalifikovaných skutkových 

podstat a přísnější trest. Například podle § 212 odst. 4 TZ, pokud by příjemce způsobil škodu 
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nejméně 100.000 Kč (zejména v závislosti na výši neoprávněně čerpané dotace).  Další kvalifikované 

skutkové podstaty stanoví přísnější trest při způsobení škody nejméně ve výši 1.000.000 Kč a 

10.000.000 Kč. 

Ve vztahu k jednání příjemce dotace spočívajícího v uvedení nepravdivé informace v žádosti o 

dotaci– údaje o neexistenci dluhů (bezdlužnosti) vůči určitým subjektům (tj. VZP a České správě 

sociálního zabezpečení) se tedy domníváme, že se jedná o důvodné podezření na spáchání 

trestného činu dotačního podvodu. Nicméně o trestný čin by se jednat nemuselo, zejména pokud 

by se ukázalo, že příjemce dotace v okamžiku podání žádosti o dotaci nevěděl o existenci svých 

dluhů vůči VZP a ČSSZ, a nebyl tak prokázán úmysl příjemce.  

3.1.4. Další postup 

Vzhledem k tomu, že První otázka velmi úzce souvisí s Druhou otázkou, neboť obě se týkají zejména 

trestněprávních následků uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci ze strany příjemce, 

domníváme se, že doporučený postup pro obě tyto otázky je vhodné popsat společně. Společný 

doporučený postup pro První otázku i Druhou otázku proto uvádíme za právním posouzením Druhé 

otázky v bodě 3.3 tohoto stanoviska. 

3.2. Právní posouzení Druhé otázky 

3.2.1. Porušení rozpočtové kázně 

Z přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení proti příjemci dotace jako dlužníku a z 

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení příjemce dotace (vše veřejně 

dostupné v insolvenčním rejstříku), vyplývá, že ke dni podání insolvenčního návrhu, tj. 11. 6. 2021, 

byla proti příjemci dotace vedena nejméně jedna exekuce, sp. zn. 180 EX 4412/16 věřitele OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO: 63839997 se sídlem Čs. Armády 

786/20, 160 56 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, 

vložka 7277. Tato exekuce byla dle údajů v přihlášce pohledávky zahájena dne 6. 10. 2016 

oznámením vyrozumění o zahájení exekuce.  

Tato exekuce tedy proti příjemci byla vedena ke dni podání insolvenčního návrhu, když současně 

z uvedeného vyplývá, že tato exekuce byla zahájena již dne 6. 10. 2016, a tedy trvala i v době podání 

žádosti o dotaci ze strany příjemce dotace dne 9. 11. 2020. Pravost pohledávky byla též uznána 

insolvenčním správcem. 

Z údajů v insolvenčním rejstříku přitom vyplývá, že proti příjemci dotace byly vedeny i další exekuce. 

Příjemce dotace v insolvenčním návrhu například označuje proti němu vedenou exekuci sp. zn. 167 

EX 9917/11 věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., IČO: 27232433, se sídlem 140 53 Praha 4, Duhová 1/425, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22581. Tento 

věřitel pak ve své přihlášce pohledávky uvedl, že jím přihlášená pohledávka (uznaná do pravosti a 

výše insolvenčním správcem) byla vymáhána v (ještě dalším) exekučním řízení, zahájeném 

vyrozuměním o zahájení exekuce č.j. 144 EX 5548/17-9 ze dne 22. 6. 2017 

Prohlášení příjemce dotace v žádosti o dotaci, že proti němu (k okamžiku podání žádosti) nebylo 

vedeno exekuční řízení, je tedy zcela zjevně nepravdivé. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v návaznosti na posouzení uvedené v bodě 3.1.1 (k První 

otázce) se domníváme, že jednání příjemce dotace lze kvalifikovat jako porušení rozpočtové kázně 

s tím, že současně jsou dány důvody, které důvodně nasvědčují podezření o spáchání trestného činu. 

Dále viz bod 3.2.3 stanoviska níže. 
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Možný důvod pro porušení rozpočtové kázně přitom v tomto případě spatřujeme nejen v porušení 

zákona – TZ, ale i v případném porušení veřejnoprávní smlouvy (Smlouvy). 

3.2.2. Porušení veřejnoprávní smlouvy 

Pro posouzení porušení veřejnoprávní smlouvy lze použít i pro Druhou otázku shodnou argumentaci 

jako pro První otázku v bodě 3.1.2 stanoviska. Pokud by se na tuto dotaci vztahovala Smlouva (resp. 

smlouva obdobného znění), příjemce dotace by ji podle našeho názoru porušil svým nepravdivým 

prohlášením v čl. VII. odst. 7. Smlouvy, neboť tam uvedené prohlášení o neexistenci exekučních 

řízení vedených proti příjemci dotace bylo již v době podpisu smlouvy nepravdivé. Nepravdivost 

prohlášení o neexistenci exekučních řízení vedených proti příjemci dotace bychom pak spíše 

nevykládali jako porušení ustanovení čl. III odst. 6 a 7 Smlouvy, protože existence exekučních řízení 

vedených proti příjemci dotace ve skutečnosti nebyla následnou změnou oproti faktickému stavu, 

když tato exekuční řízení byla vedena již v době podání žádosti o dotaci. Nepravdivé prohlášení 

bychom posoudili jako závažnější porušení Smlouvy, srovnatelné s porušením účelu dotace. 

3.2.3. Skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu 

Také jednání příjemce dotace v rámci Druhé otázky by mohlo být podle našeho názoru klasifikováno 

jako trestný čin dotačního podvodu dle § 212 odst. 1 TZ, popř. § 212 odst. 2 TZ. Většina okolností ve 

vztahu k posouzení tohoto trestného činu bude shodná jako při posouzení První otázky, proto si 

dovolíme na tomto místě odkázat na naše výše uvedené posouzení s tím, že dále uvádíme jen 

případné odlišnosti. 

Oproti První otázce je třeba doplnit, že exekuční řízení je zákonem upravený, poměrně 

formalizovaný proces, který vyžaduje doručení vyrozumění exekutora o zahájení exekuce do 

vlastních rukou povinného (dlužníka). Je tedy obtížně představitelné, aby proti příjemci dotace byla 

zahájena exekuce, aniž by o tom příjemce dotace věděl.  

Lze se proto důvodně domnívat, že příjemce dotace uvedl nepravdivý údaj o tom, že proti jeho 

osobě nejsou vedena žádná exekuční řízení do žádosti o dotaci vědomě a úmyslně (s vědomím, že 

tyto exekuce proti jeho osobě jsou vedeny). Za takových podmínek je důvodné se domnívat, že 

příjemce dotace spáchal trestný čin dotačního podvodu podle § 212 odst. 1 TZ. Současně přitom 

nelze vyloučit též spáchání dotačního podvodu dle ustanovení § 212 odst. 2, odst. 4 TZ a odst. 5. 

Trestní odpovědnost za výše popsaný trestný čin příjemce dotace dle § 212 odst. 1 TZ (pokud byl 

spáchán, jak se lze důvodně domnívat) není v současnosti promlčena. Promlčecí doba pro uvedený 

trestný čin je 3 roky a počala běžet od okamžiku podání žádosti o dotaci příjemcem, tedy dnem 9. 

11. 2020. Orgány činné v trestním řízení tedy případě mohou zahájit trestní stíhání do dne 10. 11. 

2023 (pokud promlčecí doba nebude přerušena z jiného důvodu, nebo nebude trvat déle pro 

některý důvod, pro který se určitá doba do promlčecí doby nezapočítává). 

3.2.4. Další postup 

Společný doporučený postup pro První otázku i Druhou otázku uvádíme v bodě 3.3 stanoviska. 

3.3. Další postup na základě uvedených nepravdivých prohlášení 

Vzhledem k podezření na porušení rozpočtové kázně spočívajícím v porušení zákona (zejména TZ), 

popř. veřejnoprávní smlouvy (zejména pokud je co do znění svých podmínek obdobou Smlouvy), 

připadá v úvahu aplikace postupu dle § 22 odst. 6 malých rozpočtových pravidel. 
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Domníváme se, že by bylo v dané věci zcela nepřípadné vyzývat příjemce dotace k provedení 

opatření k nápravě, neboť ve smyslu § 22 odst. 6 malých rozpočtových pravidel 1) nedošlo 

k porušení podmínky, za kterou by město Jablonec coby poskytovatel dotace stanovilo nižší odvod 

(jedná se o porušení čl. VII. Odst. 7. Smlouvy za odvod ve výši 100 %); a současně 2) povaha porušení 

neumožnuje nápravu v náhradní lhůtě (dodatečné oznámení nepravdivých údajů nemůže zhojit 

skutečnost, že účelem prohlášení bylo se zcela vyhnout uzavření smlouvy s žadatelem o dotaci, proti 

kterému jsou vedeny exekuce a který má dluhy vůči zdravotní pojišťovně, ČSSZ atp.). Vhodným 

postupem je tedy písemně vyzvat příjemce dotace o vrácení dotace ve 100 % částky dotace 

vyplacené příjemci. V této souvislosti je též bez zbytečného odkladu potřeba informovat o vydání 

výzvy orgán příslušný k uložení odvodu, tedy „obecní úřad“ – v dané případě zřejmě příslušný odbor 

Magistrátu města Jablonce. 

Spáchání trestného činu dle § 212 odst. 1 TZ důvodně nasvědčuje jednání příjemce spočívající 

v nepravdivém prohlášení příjemce ohledně údajné neexistence exekucí vedených proti příjemci 

v době podání žádosti o dotaci. Spáchání tohoto trestného činu též nasvědčuje nepravdivé 

prohlášení příjemce ohledně jeho dluhů vůči zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního 

zabezpečení, přestože bez dalšího (resp. jen z nám dostupných informací) není možné dovodit úmysl 

příjemce, bude případně úkolem orgánů činných v trestním řízení tuto skutečnost prověřit. 

Vzhledem ke skutečnostem, které důvodně nasvědčují, že byl spáchán trestný čin dotačního 

podvodu dle § 212 odst. 1 TZ (případně dle dalších skutkových podstat tohoto trestného činu), 

považujeme za vhodný postup města Jablonce učinit trestní oznámení k oznámení spáchání tohoto 

trestného činu orgánům činným v trestním řízení.  

Povinnost podat trestní oznámení v této věci nevyplývá městu Jablonec přímo z § 8 odst. 2 zákona 

141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“), protože v této věci jako 

poskytovatel dotace nevystupuje v přenesené působnosti, nýbrž v samostatné působnosti, a tedy 

není státním orgánem ve smyslu TŘ.1 Neoznámením trestného činu dotačního podvodu nelze 

spáchat ani trestný čin neoznámení trestného činu (§ 368 TZ). Případná odpovědnost za spáchání 

trestného činu nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ) by připadala v úvahu pouze za splnění 

podmínek dle § 212 odst. 6 TZ, tedy např. v případě nepřekažení dotačního podvodu působícího 

škodu nejméně 10.000.000 Kč).  

Podání trestního oznámení přesto považujeme za možné a vhodné, zejména za účelem 

autoritativního prohlášení o porušení zákona (TZ) ze strany příjemce jako možného důkazu v řízení 

o porušení rozpočtové kázně a rovněž jako základu pro možnost domáhat se náhrady škody 

v trestním řízení. Vhodnost takového postupu by bylo možné v konkrétních situacích a dle 

konkrétních okolností opřít dle našeho názoru například zejména o obecnou povinnost Města 

Jablonce chránit svůj majetek - viz § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): 

„Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na 

náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“ 

Ve vztahu k podání trestního oznámení je potřeba rozlišit orgán odpovědný za přijetí příslušného 

rozhodnutí o podání trestního oznámení a orgán, který je příslušný toto rozhodnutí následně 

 

1 „Za státní orgány ve smyslu § 8 odst. 1 je třeba považovat i správní úřady, pokud vystupují jako orgány státní 
správy, resp. jako orgány samosprávné veřejné korporace (jednotky územní samosprávy), ale jen v rozsahu, ve 
kterém byly na ně přeneseny některé úkoly státní správy (přenesená působnost obcí a krajů), což se týká 
orgánů obcí a krajů (srov. čl. 105 Úst, § 61 a násl. OZř, § 29 a násl. KZř a § 31 a násl. PrhZ).“ Viz ŠÁMAL, Pavel 
a kol. Trestní řád. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 124 [k § 8]. 
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provést. Dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“), zajišťuje rada obce rozhodování o záležitostech obce, které nejsou vyhrazeny 

zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo, nebo rada obce tyto 

pravomoci zcela nebo zčásti nesvěřila starostovi nebo obecnímu úřadu. Podání trestního oznámení 

přitom není záležitostí, kterou by dle § 84 odst. 2 zákon o obcích vyhradil do působnosti 

zastupitelstva obce. O podání trestního oznámení je tedy příslušná rozhodnout rada obce, pokud si 

zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradilo nebo ji rada obce nedelegovala na jiný orgán. 

Samotné podání trestního oznámení lze chápat jako jednání obce navenek. Obec (obecně řečeno) 

zastupuje navenek starosta dle § 103 odst. 1 zákona o obcích. Statutární město pak navenek 

zastupuje ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o obcích primátor. K zastupování navenek může obec zmocnit 

případně i jinou osobu. 

 

3.4. Právní posouzení Třetí otázky 

3.4.1. Porušení rozpočtové kázně 

Skutečnost neoznámení zahájení insolvenčního řízení proti příjemci dotace jako dlužníkovi má dle 

našeho názoru poněkud odlišnou povahu, než byla výše posuzovaná nepravdivá prohlášení příjemce 

dotace v žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že příjemce o dotaci podal žádost dne 9. 11. 2020, 

Smlouva byla uzavřena 8. 1. 2021 a insolvenční řízení bylo zahájeno dnem doručení insolvenčního 

návrhu příjemce dotace soudu dne 11. 6. 2021, jedná se o následnou změnu okolností na straně 

příjemce dotace (již za trvání Smlouvy). Prohlášení příjemce, že proti příjemci nebylo zahájeno 

insolvenční řízení, tedy patrně bylo v době podání žádosti o dotaci ještě pravdivé. 

Jednání příjemce, kdy svůj vstup do insolvence městu Jablonec neoznámil, by dle našeho názoru 

bylo přiléhavé posoudit dle čl. III odst. 7 Smlouvy. Při této úvaze nelze zcela opomenout ani 

ustanovení čl. III odst. 6 Smlouvy, které (podobně) míří na oznamování jakýchkoliv významných 

změn na straně příjemce dotace a za jeho porušení je stanoven snížený odvod dle čl. V odst. 3.4, ve 

výši 2 % z poskytnuté dotace. Ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy však naproti tomu ukládá příjemci 

dotace povinnost informovat město Jablonec jako poskytovatele dotace o skutečnostech, které by 

mohly zhoršit pozici poskytovatele jako věřitele při vymáhání vratky dotace či odvodu atp. Pro 

ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy není stanoven snížený odvod, tedy za porušení se aplikuje 100 % 

odvod. 

Nebýt ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy, představovalo by jednání příjemce popsané ve Třetí otázce 

přinejmenším porušení čl. III odst. 6 Smlouvy, když zahájení insolvence proti příjemci je bezesporu 

významnou změnou vztahující se k osobě příjemce. Domníváme se však, že jde o změnu natolik 

významnou, že je třeba ji podřadit pod oznamovací povinnosti dle čl. III odst. 7 Smlouvy. 

Dle našeho názoru zhoršení hospodářského fungování příjemce a následný vstup do insolvenčního 

řízení a zjištěný úpadek dlužníka představují naplnění podmínek ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy, 

když tyto představují změny, které mohly zhoršit pozici města Jablonec jako věřitele a dobytnost 

jeho pohledávky.  

Nicméně upozorňujeme, že jde o náš názor opírající se o výklad daného smluvního ujednání 

s ohledem na jeho znění a smysl, přičemž konečné posouzení by v případě sporu náleželo až soudu, 

který jediný může podat závazný výklad práva. Přitom v ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy není 

insolvence výslovně jako důvod uvedena, ačkoliv jsou vypsány situace obdobné a jedná se pouze o 
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demonstrativní výčet. Přesto si lze představit argument pro opačný výklad (byť podle našeho názoru 

nesprávný), a sice že insolvenci neuvedl poskytovatel ve výčtu záměrně, aby do něj nespadala, popř. 

ji uvést opomenul, čímž způsobil nejasnost svých vlastních podmínek, a tato nejasnost nesmí být 

vykládána k tíži příjemce s důsledky sankčního charakteru.2  Ačkoliv tedy nelze zcela vyloučit riziko, 

že by ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy mohlo být ze strany soudu vyloženo uvedeným způsobem 

(tj.  že se nevztahuje na povinnosti informování o zahájení insolvenčního řízení proti příjemci 

dotace), považujeme takové riziko za marginální. 

Obdobně jako v případě posouzení uvedeného v bodě 3.1.1 stanoviska se z výše uvedených důvodů 

domníváme, že příjemce dotace dopustil porušení rozpočtové kázně pro porušení podmínek 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

3.4.2. Další postup 

S ohledem na výše uvedené posouzení máme za to, že příjemce dotace se dopustil porušení 

rozpočtové kázně pro porušení podmínek uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace tím, 

že poskytovateli dotace neoznámil podle ustanovení čl. III odst. 7 Smlouvy významnou skutečnost 

spočívající v zahájení insolvenčního řízení vůči své osobě. 

V návaznosti na náš výše uvedený závěr doporučujeme poskytovateli dotace vyzvat příjemce dotace 

k vrácení dotace ve výši 100 % v souladu s § 22 odst. 6 malých rozpočtových pravidel. Vzhledem ke 

shledanému porušení čl. III odst. 7 Smlouvy se nejedná o situaci, kdy by byl stanoven odvod nižší, a 

tedy nepřipadá v úvahu postup výzvou příjemci k provedení opatření k nápravě. 

Pro případ, že by následně bylo příslušným orgánem rozhodnuto o odvodu pouze v nižší výši než 

100 %, musel by poskytovatel zbylou část dotace (sníženou o odvod) příjemci vyplatit. 

 

3.5. Právní posouzení Čtvrté otázky a Páté otázky 

 

Právním důvodem pro dočasné nebo trvalé nevyplacení prostředků dotace může být zákon nebo 

Smlouva. Za podstatné v této souvislosti považujeme § 22 odst. 5 malých rozpočtových pravidel, 

zejména tuto část: „Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních 

prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu.“ 

Dále za relevantní považujeme čl. II odst. 4 Smlouvy, který počítá s výplatou záloh od roku 2022, za 

podmínky, že bude příjemce plnit řádně smluvní podmínky (tj. že příjemce dle Smlouvy řádně 

oznámí poskytovateli svou insolvenci atp. 

Vzhledem k tomu, že ve všech výše položených otázkách jsme shledali podezření na porušení 

rozpočtové kázně (viz body 3.1, 3.2 a 3.4 stanoviska) a ve vztahu ke všem otázkám doporučujeme 

 

2 Viz zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2011, čj. 2 Afs 42/2011-60: „Pokud podmínky 
tvořil odborný aparát státu, pak „v žádném případě svými nejasnými formulacemi nemůže uvést příjemce 
finanční částky („slabší stranu sporu“) do situace, že z důsledků své nejasné smluvní formulace dovodí v 
podstatě sankční dopad na příjemce. (…) Hodlá-li stát (či jeho složka) zavázat příjemce finanční výpomoci 
poskytnuté ze státního rozpočtu ke speciálním podmínkám, v důsledku jejichž porušení by mohlo dojít pro 
porušení rozpočtové kázně ke zpětnému odvodu a úhradě penále z neoprávněně užívané částky, musí tyto 
podmínky (jež nejsou jako samostatné formulovány v zákoně) formulovat zcela přesně, výstižně a tak, aby 
nemohlo dojít k jejich záměně. V opačném případě nemůže takový nedostatek jít na úkor příjemce finančních 
prostředků s důsledkem v podstatě sankčního charakteru (…).“ 
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postup písemné výzvy příjemci k vrácení 100 % částky vyplacené dotace, domníváme se, že město 

Jablonec je coby poskytovatel oprávněno výplatu záloh dotace pro rok 2023 prozatím pozastavit na 

základě výše odkazovaných ustanovení, a to v rozsahu celé zbývající nevyplacené částky dotace. 

V této souvislosti je město Jablonec povinno o uvedeném postupu následně bez zbytečného 

odkladu informovat „obecní úřad“ - tedy v daném případě zřejmě příslušný odbor Magistrátu města 

Jablonce k vedené řízení o porušení rozpočtové kázně. 

Domníváme se, že dočasně nevyplacené prostředky dotace popsaným způsobem není město 

Jablonec povinno vyplatit do okamžiku rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně.  Pokud 

by bylo rozhodnuto o odvodu v jiné než 100 % výši, poskytovatel by zřejmě musel příjemci zbývající 

část dotace (nepostiženou odvodem) vyplatit. 

 

4. Závěr 

Kromě výše uvedených odpovědí na jednotlivé otázky si dovolujeme závěrem shrnout, že u všech 

posuzovaných otázek se jedná dle našeho názoru přinejmenším o podezření na porušení rozpočtové 

kázně.  

Vzhledem k možným trestněprávním důsledkům nepravdivého prohlášení příjemce se domníváme, 

že je vhodné chápat posuzovaný případ jako celek, kdy zejména existuje důvodné podezření na 

spáchání trestného činu, svojí závažností přesahujícího dílčí porušení Smlouvy či jednotlivá porušení 

rozpočtové kázně. Za vhodný proto považujeme postup za využití výzvy k vrácení dotace ve 100 % 

vyplacené částky spojený s nevyplacením 100 % zbývající částky až do rozhodnutí o porušení 

rozpočtové kázně, tak jak je popsáno v bodě 3.5 Smlouvy, společně s podáním trestního oznámení 

pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu. 

Uvedený postup se domníváme nejlépe chrání zájmy města Jablonec, neboť naplňuje zákonné 

požadavky co do ochrany veřejných prostředků, nevede k vyplacení dalších prostředků příjemci 

(alespoň do rozhodnutí o odvodu), které by byly vzhledem k úpadku příjemce zpětně jen těžko 

vymahatelné, a nevylučuje do budoucna žádné způsoby domáhání se náhrady škody. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nebo potřebě doplnění tohoto stanoviska se na nás, 

prosíme, neváhejte obrátit. 

 

S pozdravem 

 

JUDr. Karel Zuska, advokát a partner kanceláře 

Mgr. Jan Dudák, advokát 

Mgr. Jan Vacek, advokátní koncipient 

 

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. 


