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R O ZH O D N U T Í   

 
Ministerstvo financí (dále jen „odvolací orgán“)  rozhodlo na základě ustanovení § 123 

odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 
a podle § 22 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla územních rozpočtů“) ve věci 
přezkumného řízení zahájeného vydáním rozhodnutí ministra financí č.j. MF-19705/2014/ZK  ze 
dne 24.6.2014 o nařízení přezkoumání rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 7.2.2014, vydaného 
pod č.j. MF-120799/2012/12-124,  kterým bylo zamítnuto odvolání  společnosti S group SPORT 
FACILITY MANAGEMENT, IČ 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec, (dále 
jen „odvolatel“), ze dne 20.11.2012, doplněné dne 9.5.2013, proti platebnímu výměru č. 57/2012 
na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 582 708,- Kč, vydanému Úřadem Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod pod  č.j. RRSV 16459, dne 29.10.2012, takto: 
 

 
Rozhodnutí  Ministerstva f inancí  č .  j .  MF-120799/2012/12-124 ze  dne 7 .2 .2014  

se  mění  takto:  
 
 

Platební výměr č. 57/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně  č.j. RRSV 16459, vydaný 
Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dne 29.10.2012, 

 se zrušuje a řízení se zastavuje. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

 Přezkumné řízení bylo nařízeno shora uvedeným rozhodnutím ministra financí, vydaným 
na základě podnětu odvolatele ze dne 21.2.2014.  

 Shora uvedený platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, který byl 
v odvolacím řízení přezkoumáván, byl vydán na základě údajů uvedených  ve zprávě o auditu 
operace č. PAS/15/2011 ze dne 9.11.2011, č.j. RRSV 15863/2011 (dále jen „auditní zpráva“). 
Závěr správce daně o porušení rozpočtové kázně vycházel ze zjištění, že odvolatel v rámci žádosti 
o poskytnutí dotace uvedl, že je středním podnikem, zatímco v rámci auditu a následné 
administrativní kontroly bylo zjištěno, že byl 100% vlastněn podnikem velkým. Podle názoru 
správce daně tak nesplňoval kritéria pro střední podnik a nebyl tudíž oprávněným žadatelem o 
dotaci, resp. příjemcem dotace. Dalším zjištěním, které správce daně vyhodnotil jako porušení 
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rozpočtové kázně, bylo porušení čl. 12.1 smlouvy o poskytnutí dotace, když při zadávání zakázky 
malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace společnost nepostupovala v souladu 
s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, neboť neuvedla lhůtu pro podání nabídek, 
údaje o hodnotících kritériích, neodeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem 
uchazečům a smlouva na plnění předmětu zakázky byla uzavřena dříve, než uplynula minimální 
lhůta pro podání nabídek podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek. Odvolací orgán 
rozhodnutí správce daně v první instanci potvrdil a odvolání zamítl.  

 Ministr financí shledal v postupu odvolacího orgánu, který odvolání zamítl, rozpor 
s právními předpisy, a to především ve smyslu kvalifikace nastalé právní situace. Chybné 
vyhodnocení předpokladů pro poskytnutí dotace poskytovatelem nemělo být kvalifikováno jako 
neoprávněné použití prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod zejména proto, že příjemcem se žadatel stane až okamžikem podpisu smlouvy a 
teprve od té doby se na něj povinnosti vztahují a teprve od té doby může porušit rozpočtovou 
kázeň podle ustanovení § 22 odst. 2 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění zákona č. 
477/2008 Sb. a nelze tudíž konstatovat porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 1 
tohoto zákona ze strany příjemce dotace. V rámci administrace předmětného projektu má 
poskytovatel povinnost ověřit všechny předložené podklady a žadatele, který nesplňuje stanovené 
předpoklady, vyřadit. Přestože z výpisu z obchodního rejstříku, který byl povinnou přílohou 
žádosti, byla vlastnická struktura společnosti zřejmá, poskytovatel po kontrole formálních 
náležitostí neuvedl v zápisu z této kontroly ze dne 10.4.2008, co do formální a věcné správnosti 
údajů uvedených v žádosti, žádné nedostatky. Navzdory tomu, že žadatel nesplňoval kritéria, byl 
vybrán a byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, přičemž dne 10.7.2008 poskytovatel 
konstatoval, že projekt všechny předepsané náležitosti splnil. Smlouvou o poskytnutí dotace byly 
stanoveny povinnosti smluvních stran při vlastní realizaci projektu, včetně dodržování platných 
právních předpisů ČR a EU a povinnosti stanovené v příručce. Znamená to, že příjemce při vlastní 
realizaci za těchto podmínek realizuje projekt (postaví sportovní dráhu) a poskytovatel mu pak 
výdaje proplatí. Smlouva tedy řeší povinnost příjemce při realizaci projektu. 

 Co se týče druhého zjištění, ve věci porušení postupu podle Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek ROP SV, shledal ministr financí rozpor rozhodnutí odvolacího orgánu 
s právními předpisy ve smyslu ustanovení § 121 odst. 1 daňového řádu. Nebylo totiž prokázáno, 
že zjištěný nedostatek při zadávání zakázky měl vliv na výběr vítězného uchazeče a nelze tedy 
konstatovat porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 1 rozpočtových pravidel 
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání 
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek. (§ 109 daňového řádu). 

 

otisk úředního razítka 

 

 Ing. Miroslav Matej, Ph.D. 
 ředitel odboru  
 Financování územních 
 rozpočtů a programové financování 
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Rozdělovník: 
 

1. Stejnopis rozhodnutí č. 1 bude před nabytím právní moci doručen prostřednictvím datové 
schránky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 
Hradec Králové     

2. Stejnopis rozhodnutí č. 2 bude doručen společnosti S group SPORT FACILITY 
MANAGEMENT, s.r.o, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 

3. Stejnopis rozhodnutí č. 3 bude založen do spisu vedeného Ministerstvem financí. 

 
 

Vyřizuje: Ing. Veronika Srbová, tel. 257042837, e-mail: veronika.srbova@mfcr.cz 
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