
ZÁPIS 
mimořádného jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 20. 11. 2009 

 
 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009 ve věci druhé žádosti obce Rudoltice 

ze dne 14.7.2009 o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
4) Další postup obce v souvislosti s rozhodnutím MF (viz bod č. 3 programu) 
5) Diskuse 

 
 
 
Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
 
 
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním 
úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 19.10 hod. 
 
Bártlová – Pokud nikdo nemá návrhy na doplnění programu dnešního mimořádného veřejného 
zasedání, dávám o něm hlasovat v nezměněné podobě. 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  6     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 



 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Stránská, Žáček 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení návrhů 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009 ve věci druhé žádosti obce Rudoltice ze dne 
14.7.2009 o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu 2 rozhodnutí Ministerstva financí: 
 
1) Dne 9.11.2009 vydalo Ministerstvo financí Rozhodnutí č.j. 43/68 094/2009-434, kterým 
částečně vyhovělo druhé žádosti obce ze dne 14.7.2009, o prominutí odvodu a penále za 
porušení rozpočtové kázně, a prominulo: 
 
1. odvod ve výši 33 142 253,- Kč, vyměřený FÚ v ÚO platebním výměrem ze dne 9.10.2008, 
2. z celkové částky penále ve výši 33 142 253,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výměrem 
ze dne 9.10.2008 další částku ve výši 6 338 215,- Kč. 
 
 
2) Dne 9.11.2009 vydalo Ministerstvo financí Rozhodnutí č.j. 43/72 767/2009-434, kterým 
částečně vyhovělo druhé žádosti obce ze dne 14.7.2009, o prominutí odvodu a penále za 
porušení rozpočtové kázně, a prominulo: 
 
1. odvod ve výši 34 897 747,- Kč, vyměřený FÚ v ÚO platebním výměrem ze dne 9.10.2008, 
2. z celkové částky penále ve výši 34 897 747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO platebním výměrem 
ze dne 9.10.2008 další částku ve výši 5 554 708,- Kč. 
 
 
Bártlová – V souvislosti s těmito rozhodnutími je zcela nezbytné připomenout předchozí dvě 
rozhodnutí MF ČR ze dne 15.4.2009, kterými bylo prominuto z celkové částky penále 
68 040 000 Kč částka 55 466 677 Kč.  
 
 
Přehled vývoje právní věci je uveden ve stejnojmenné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto 
zápisu jako příloha č. 1. 
 

Příloha č. 1 
 

PŘEHLED ZÁKLADNÍHO VÝVOJE PRÁVNÍ V ĚCI  
 

ODVOD DOTACE ZPĚT DO STÁTNÍHO ROZPOČTU  
A UHRAZENÍ VYM ĚŘENÉHO PENÁLE 

 
 



Datum Písemnost Obsah písemnosti Položka 
9.10.2008 Platební výměr Povinnost vrátit dotace 33 142 253,- Kč 
9.10.2008 Platební výměr Povinnost vrátit dotace 34 897 747,- Kč 
9.10.2008 Předpis penále Povinnost uhradit penále 33 142 253,- Kč 
9.10.2008 Předpis penále Povinnost uhradit penále 34 897 747,- Kč 

CELKEM úhrada    136.080.000,- Kč  
6.11.2008 Odvolání proti rozhodnutí FÚ I. Zamítnuto 
6.11.2008 Odvolání proti rozhodnutí FÚ II. Zamítnuto 
6.11.2008 Odvolání proti rozhodnutí FÚ III. Zamítnuto 
6.11.2008 Odvolání proti rozhodnutí FÚ IV. zamítnuto 
6.11.2008 První žádost o prominutí   
14.4.2009 Správní žaloba I. Proti zamítnutí odvolání Běží 
14.4.2009 Správní žaloba II. Proti zamítnutí odvolání Běží 
14.4.2009 Správní žaloba III. Proti zamítnutí odvolání Běží 
14.4.2009 Správní žaloba IV. Proti zamítnutí odvolání Běží 
15.4.2009 Rozhodnutí MF ČR Prominuta část penále ve výši -26.472.615,- Kč 

  Prominuta část penále ve výši -28.994.062,- Kč 
CELKEM 1. prominutí    -55.466.677,- Kč 

  Vrácení dotace neprominuto  
CELKEM z ůstalo    80.613.323,- Kč 

14.7.2009 Druhá žádost o prominutí  Další argumentace a jednání Klí čový postup 
9.11.2009 Rozhodnutí MF ČR Prominutí odvodu -33 142 253,- Kč 

  Další prominutí penále -6.338.215,- Kč 
9.11.2009 Rozhodnutí MF ČR Prominutí odvodu -34 897 747,- Kč 

  Další prominutí penále -5.554.708,- Kč 
CELKEM 2. prominutí    -79.932.923,- Kč 

    
K ÚHRADĚ PRO OBEC    680.400,- Kč 
CELKEM činí PROMINUTÍ   135.399.600,- Kč 

 
Čtena zpráva právní zástupkyně obce, která je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. 



ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRÁVNÍ OBRANY (ZÁKLADNÍ LINIE)  
Rozhodnutí obce bránit se právní cestou platebním výměrům a vyměřenému penále bylo doporučeno přesto, že situace byla ztížená tím 
faktem, že obec skutečně díky činnosti bývalého starosty velmi závažně porušila celý princip, na kterém stojí poskytování dotací. Tento 
fakt byl bohužel jasně daný, a proto měla obec v tomto směru v podstatě velmi malou naději na výrazný úspěch.  
Reálné bylo dosáhnout výrazného snížení penále (buď prominutím, nebo soudně), ale ani to ne s jistotou s ohledem na závažná porušení, a 
povinnost odvést základ, tedy dotace samotné, byla velmi reálnou hrozbou.  
Přesto obec na právní obranu nerezignovala, a to je nutno přičíst k dobru zastupitelstvu obce, které takto rozhodlo a mělo odvahu a 
vůli takto rozhodnout, bez ohledu na určité náklady, čas a pracnost s tím spojené. V této souvislosti je také nutné pozitivně ocenit to, že 
zastupitelstvo aktivně komunikovalo s občany, které do problému plně zapojilo a beze zbytku informovalo.  
Nebezpečí vysokých plateb potvrdily dvě věci, a to A) rozhodnutí o prominutí, které sice prominulo vysokou částku z penále, ale i tak 
ponechalo na obci povinnost hradit více jak 80 mil. Kč, a za B)  byla současně zamítnuta odvolání k Finančnímu ředitelství, a to 
z pochopitelných důvodů – skutečně existující závažné porušení zákona.  
A v této fázi je nutné opět ocenit pragmatičnost zastupitelstva, že na doporučení právní zástupkyně rozhodlo pokračovat v obraně 
formou správních žalob. Od těchto ovšem nebylo také možné čekat zázrak v podobě té, že soud přehlédne tak zásadní chyby v postupech 
obce, a optimistický odhad byl na úrovni snížení na cca 50 mil. V tuto chvíli po důkladné rozvaze doporučuje právní zástupkyně další 
právní strategii, která byla důkladně konzultována se starostkou obce, a která vycházela z toho, že nebudeme čekat na správní žaloby, ale 
budeme aktivně postupovat novým způsobem. Tato strategie spočívala v tom, že A) využijeme získaných materiálu kontroly ministerstva 
proti státu v tom smyslu, že i stát nese za dění v obci spoluvinu (zde je nutné ocenit profesionální a nikoli snadné vystupování starostky 
v médiích, což bylo částečně součástí právní obrany, i zajištění kontrolních zpráv), a dále za B) klíčovým krokem bylo především 
opakované podání vyčerpávající žádosti o prominutí za využití další právní argumentace. Přesto, že věc byla již jednou MF ČR 
posuzována, právní zástupkyně došla k názoru, že toto není případ „věci rozhodnuté“, protože je ve zvláštním režimu, a že o prominutí lze 
žádat opakovaně. Tato druhá žádost o prominutí a myšlenka možného zopakování se jeví jako klíčový krok, podložený řadou 
argumentů, včetně informace o tom, že jsou podány správní žaloby, a že obec je připravena se proti státu bránit, protože nemá jinou 
možnost, dále probíhaly telefonické konzultace přímo s ministerstvem (opět starostkou obce), která věc zejména časově posouvala a 
připomínala a rekapitulovala právní argumentaci. Cílem bylo dosáhnout platby kolem cca 20 mil Kč, což bychom považovali za vynikající 
úspěch.  
Díky důslednosti a dobrému právnímu i věcnému postupu, a dále proto, že obec byla dána kompletně do pořádku, stát byl 
upozorněn na právní obranu i proti němu, a zastupitelstvo jednalo odpovědně a odvážně, se podařilo dosáhnout úspěchu v podstatě 
naprosto nečekaného, a to procentuálně 99,5%, reálně v platbách 680.400,- Kč, tedy obec byla zachráněna od plateb 135.399.600,- Kč.     
 

20.11.2009, Mgr.Jana Hamplová, advokátka   



Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009, č.j. 43/68 
094/2009-434. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009, č.j. 43/72 
767/2009-434. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek právní obrany obce ve věci nařízeného odvodu do 
státního rozpočtu a předpisu penále (Příloha č.1, která je součástí zápisu ZO, včetně zprávy 
právní zástupkyně obce k této právní obraně (Příloha č.2, která je součástí zápisu ze zasedání 
ZO).  
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4) Další postup obce v souvislosti s rozhodnutím MF (viz bod č. 3 programu) 
 
Bártlová – V tuto chvíli tedy navrhuji následující usnesení, kterým je řečeno vše. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje právní úkon zpětvzetí podaných správních žalob ve věci nařízeného 
odvodu do státního rozpočtu a předpisu penále. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce sepsáním poděkování ministru financí panu 
Eduardu Janotovi za jeho pragmatický a odpovědný přístup k výkonu samosprávy obce 
Rudoltice a akceptování věcných důvodů žádosti o prominutí.; obdobně příslušným pracovníkům 
ministerstva. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v případě, že v dalších fázích kontroly poskytnutých dotací 
bude opět žádán odvod dotací zpět do státního rozpočtu a penále, bylo postupováno obdobným 
způsobem právní obrany.   
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby sdělila Finančnímu úřadu, že částka 680.400,- 
Kč bude uhrazena z rozpočtu obce roku 2010, a že správní žaloby budou staženy.   
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6    
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Diskuse 
 
Dotaz – A jaký je Váš odhad na ty ostatní etapy? Přijde kontrola i na ostatní etapy výstavby? 
Bártlová – Tento dotaz už tu byl dnes jednou vyřčen. Ze zákona může kontrola projít do 10 let 
ode dne poskytnutí dotace. 
Dotaz – A myslíte si, že přijde? 
Bártlová – Já osobně si myslím, že ano. To současné rozhodnutí ministerstva financí se nedá 



považovat za precedent, jelikož se nejedná o rozhodnutí soudu. Bylo by dobré, kdyby kontrola 
přišla za dob úřadování pana ministra Janoty, protože ten by snad rozhodl stejně. Jak mi bylo na 
ministerstvu financí řečeno, toto rozhodnutí „bylo aktem osobní statečnosti pana ministra“. 
Bývalý pan ministr financí Kalousek prominul pouze většinu penále a u odvodu však neodpustil 
nic. Přemýšlela jsem nad tím a je opravdu zvláštní, že o tom v konečném důsledku rozhoduje 
jedna osoba. Ssamozřejmě existuje asi 6 nebo 7 členná komise v čele s vrchním ředitelem 
skupiny FDŘ, se  kterým jsem já komunikovala. Tato komise se na nějakém návrhu shodne, ale a 
ministr nakonec rozhodne, zda s návrhem souhlasí či nikoli. Jak navrhla rozhodnout komise, 
jsem věděla už 19. října 2009, ale pan ministr rozhodl až 9. listopadu 2009. Zřejmě se nad tím 
velmi zamýšlel… 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/20/11/09 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program jednání 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) právní úkon zpětvzetí podaných správních žalob ve věci nařízeného odvodu do státního 

rozpočtu a předpisu penále. 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v případě, že v dalších fázích kontroly poskytnutých 
dotací bude opět žádán odvod dotací zpět do státního rozpočtu a penále, bylo 
postupováno obdobným způsobem právní obrany 
 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

a) Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009, č.j. 43/68 094/2009-434. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9.11.2009,  
č.j. 43/72 767/2009-434. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek právní obrany obce ve věci nařízeného 
odvodu do státního rozpočtu a předpisu penále (Příloha č.1, která je součástí zápisu ZO, 
včetně zprávy právní zástupkyně obce k této právní obraně (Příloha č.2, která je součástí 
zápisu ze zasedání ZO). 

 
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

 
a) starostku obce sepsáním poděkování ministru financí panu Eduardu Janotovi za jeho 

pragmatický a odpovědný přístup k výkonu samosprávy obce Rudoltice a akceptování 
věcných důvodů žádosti o prominutí.; obdobně příslušným pracovníkům ministerstva. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby sdělila Finančnímu úřadu, že částka 
680.400,- Kč bude uhrazena z rozpočtu obce roku 2010, a že správní žaloby budou 
staženy 

 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
Ověřili:  Iva Stránská 
  Daniel Žáček  
   



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2009 
 

 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 42 --- --- 4 --- --- 56 1 --- 

Kohoutová Erika 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš --- --- --- --- --- --- 20 1 1 

Stránská Iva 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 

Žáček Daniel 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 

 
 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Kohoutová Erika 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 26 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš 15 --- 3 17 --- 3 24 1 3 

Stránská Iva 21 --- --- 20 --- --- 27 1 --- 

Žáček Daniel 26 --- --- 20 --- --- 27 --- 1 

 



 
 

zastupitelé 
 

 červenec   srpen   září 
 

 

 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Kohoutová Erika 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš 28 4 --- 19 1 2 27 2 3 

Stránská Iva 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

Žáček Daniel 32 --- --- 21 1 --- 32 --- --- 

 
 

zastupitelé 
 

 říjen   listopad   prosinec 
 

 

 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 31 --- --- 4 --- ---    

Kohoutová Erika 31 --- --- 4 --- ---    

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- ---    

Rezek Oldřich 31 --- --- 4 --- ---    

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- ---    

Skalický Tomáš 31 --- --- 4 --- ---    

Stránská Iva 31 --- --- 4 --- ---    

Žáček Daniel 31 --- --- 4 --- ---    

 
 



 

 
zastupitelé 

 

SOUHRN r. 2009 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 295 3 0 

Kohoutová Erika 294 4 0 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 294 3 1 

Řehoř Ladislav 42 --- --- 

Skalický Tomáš 185 9 15 

Stránská Iva 289 4 0 

Žáček Daniel 294 2 2 


