
Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se kontroly Ministerstva 
financí u dotačních programů za roky 2013-2015. Konkrétně nás zajímají výsledky kontrol  
u dotací, jejichž příjemci jsou územně samosprávné celky. 
Tímto žádáme o poskytnutí informace: 
a) Seznam kontrolovaných subjektů včetně názvu dotačního programu a výše poskytnuté dotace 
(pouze kontroly provedené v letech 2013-2015) 
b) Výsledek provedené kontroly, tj. zejména označení subjektů, u kterých byly shledány 
nedostatky vedoucí k odebrání dotace či její části. 
c) Označení subjektů, které dotaci či její část již vrátily. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 25.5. 2015 
 
Č. j.: MF-23290/2015/9002/1048 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 na Ministerstvo financí bylo dne 11. května  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 20.1.2015, č.j MF - 78130/2014/21 -5/1544/K si Vás dovoluji 
požádat o poskytnutí informace v jaké skutečné výši a ke kterému termínu vyplatil podnik ČEPRO, 
a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČ: 60193531 dividendu svému akcionáři, tedy Ministerstvu 
financí ČR za roky 2000, 2001, 2002 a jaká výše dividendy měla být vyplacena za uvedené roky dle 
rozhodnutí valné hromady uvedeného podniku. 
Dále si dovoluji požádat, v jaké výši - dle rozhodnutí valné hromady měla být dividenda vyplacena 
podnikem ČEPRO, a.s. za rok 2011. 
Rovněž tak mě prosím sdělte, jak Ministerstvo financí ČR postupuje v případě, že dividenda 
podnikem ČEPRO, a.s. není (nebyla) vyplacena v plné výši, tj. dle rozhodnutí valné hromady." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. V letech 2000 – 2002 byl jediným akcionářem 
spol. ČEPRO, a.s. bývalý Fond národního majetku České republiky (dále  
jen "FNM ČR"), nikoliv Ministerstvo financí. V letech 2000 a 2001 nebylo vydáno Rozhodnutí FNM 
ČR  o výplatě dividend ze spol. ČEPRO, a.s. V roce 2003, dne 30.6.2003, bylo vydáno rozhodnutí, 
kde bylo mimo jiné rozhodnuto o výplatě dividendy za rok 2002 ve výši 104.000 tis. Kč, výplata 
dividendy po zdanění akcionáři byla uskutečněna dne 26.9.2003 ve výši 88 400 tis. Kč.  
 
 V roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí o výplatě dividendy ve výši 431 430 160,- Kč  
se splatností k 30.9.2012. výplata dividendy Ministerstvu financí byla po zdanění  provedena  
dne 24. 9. 2012 ve výši 366 715 660,- Kč . 
 
 Společnost ČEPRO jako plátce daně následně v souladu s ustanovením § 38d odst. 2 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“) provedla srážku daně 
z dividendy (viz ustanovení § 8 ZDP) při její výplatě. V souladu s ustanovením    § 36 odst. 1 písm. 
b) ZDP činí sazba daně z dividendy 15%. Z tohoto důvodu je výše vyplacené dividendy vždy nižší, 
než jak je uvedeno v rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČEPRO, a.s. v působnosti valné 
hromady. 
na Ministerstvo financí bylo dne 14. května  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se kontroly Ministerstva financí 
u dotačních programů za roky 2013-2015. Konkrétně nás zajímají výsledky kontrol  
u dotací, jejichž příjemci jsou územně samosprávné celky. 
Tímto žádáme o poskytnutí informace: 
a) Seznam kontrolovaných subjektů včetně názvu dotačního programu a výše poskytnuté dotace 
(pouze kontroly provedené v letech 2013-2015) 
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b) Výsledek provedené kontroly, tj. zejména označení subjektů, u kterých byly shledány nedostatky 
vedoucí k odebrání dotace či její části. 
c) Označení subjektů, které dotaci či její část již vrátily." 
 
 Ad a) 
 

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedl Odbor kontroly Ministerstva financí v letech 2013 
až duben 2015 u územně samosprávných celků celkem 14 veřejnosprávních kontrol, z toho: 
 

- 9 kontrol se zaměřením na použití účelově určených prostředků poskytnutých městům 
a obcím ze státního rozpočtu na výdaje spojené s přípravou a zabezpečením voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010, do zastupitelstev obcí a Senátu 
Parlamentu ČR v roce 2010 a v roce 2012, Prezidenta ČR v roce 2013, do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 u: 

 
Obce Nová Ves, Města Ostrov, Obce Královské Poříčí, Obce Dýšina, Obce Chlumčany, 
Města Dobřany, Města Chlumec nad Cidlinou, Města Nový Jičín a Statutárního města 
Havířov, 

 
- 5 kontrol, jejichž předmětem bylo použití účelově určených prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku, u 
  

- Město Napajedla (Multifunkční komunitní centrum – dotace ve výši 5 700 000,- Kč) 
- Obec Rusava (Modernizace koupaliště Rusava – dotace ve výši 5 000 000,- Kč)  
- Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Karlovy Vary (Intenzifikace  
a modernizace ČOV Žlutice /dotace ve výši 16 234 000,- Kč/ , Chodová Planá - 
Intenzifikace a modernizace ČOV a kanalizace /dotace ve výši 6 909 000,- Kč/, Božičany – 
odkanalizování /dotace ve výši 10 896 000,- Kč) 
- Město Česká Lípa (Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané – dotace ve výši 
9 900 000,- Kč) 
- Městys Trhová Kamenice (Výstavba pečovatelských a vstupních bytů – dotace ve výši 
4 245 000,- K 

 
Ad b) 

  
 
 
 
 Nedosta

tky spočívaly v 
čerpání 

prostředků 
v rozporu se 

směrnicemi 
vydanými 

Ministerstvem 
financí, kterými 
se upravuje 

 Výše poskytnuté 
dotace v Kč 

Vyčíslený objem nedostatků s 
podezřením na porušení 
rozpočtové kázně v Kč 

Obec Nová Ves 50 166,- 17 927,- 

Město Ostrov 1 800 291,- 639 380,- 

Obec Královské Poříčí 133 192,- 1 635,- 

Obec Dýšina 155 000,- --- 

Obec Chlumčany 290 000,- 13 000,- 

Město Dobřany 425 000,- 2 934,- 

Město Chlumec nad 
Cidlinou 

411 000,- -- 

Město Nový Jičín 1 817 560,- 283 296,- 

Statutární město Havířov 7 424 967,- 155 697,- 
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postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb  
do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu ČR. Šlo např. o uzavření dohody o provedení práce  
se zaměstnancem, který má předmět práce již ve své náplni práce, uzavírání dohod o provedení práce 
na práce, které nebyly nezbytné pro organizačně technické zabezpečení voleb, přečerpání výdajů  
na občerstvení, nákup kancelářských potřeb a PC příslušenství, výdaje za inzerci. 
 
 
 Výše poskytnuté 

dotace v Kč 
Vyčíslený objem 
nedostatků s podezřením 
na porušení rozpočtové 
kázně v Kč 

nedostatky 

Město  
Česká Lípa 

9 900 000,- 28 000,- Nedodržení podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

 
 
 Ad c) 
 
 Pokud se týká konkrétní výše porušení a vrácení případných nesprávně čerpaných částek u 
jednotlivých kontrolovaných subjektů Vám sděluji, že veškerá zjištění na porušení rozpočtové kázně 
podle § 44a, odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou předávána příslušným orgánům Finanční správy, které vedou vlastní řízení podle 
daňového řádu a rozhodují o tom, zda podezření z porušení rozpočtové kázně je  oprávněné a určují 
výši porušení rozpočtové kázně. Rovněž stanoví sankce, včetně povinnosti vrácení nesprávně čerpané 
dotace. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši žádost o 
poskytnutí informací v tomto bodě   o d k l á d á, neboť se podle § 2 odst. 1 Zákona nevztahuje k 
jeho působnosti. Doporučuji Vám obrátit se na věcně a místně příslušný orgán, tj. Generální finanční 
ředitelství, se sídlem Lazarská 7,  110 00  Praha 1. 
 
 


