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03/29 

Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury 
poskytnuté na financování Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech 

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2003 pod číslem 03/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ JUDr. Jan Holeček. 

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování a užití finančních prostředků státního rozpočtu 
kapitoly Ministerstvo kultury na financování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 
Varech. 

Kontrole bylo podrobeno období let 1999 až 2002, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející. 

Kontrolu provedla v době od 23. 6. 2003 do 9. 10. 2003 skupina kontrolujících NKÚ 
z územního odboru severozápadní Čechy – územní oddělení Sokolov. 

Kontrolované osoby: Ministerstvo kultury (dále jen „MK“); FILM SERVIS FESTIVAL 
KARLOVY VARY, a. s. (dále jen „FSF KV“). 

Námitky proti kontrolním protokolům nebyly podány.  

S e n á t   NKÚ (ve složení: JUDr. Jan Holeček – předseda, Ing. Zdeněk Brandt, 
Mgr. Marie Hošková, Ing. Ladislav Zeman – členové) na svém zasedání konaném dne 9. pro-
since 2003 

s c h v á l i l  usnesením č. 03/29/25 
k o n t r o l n í   z á v ě r  v tomto znění: 

I. Úvod 

Ministerstvo kultury je podle ustanovení § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
ústředním orgánem státní správy mj. i pro umění a kulturně výchovnou činnost, a pro výrobu a 
obchod v oblasti kultury.  

Agendu související s poskytováním dotací v oblasti kinematografie zajišťuje na MK odbor 
hromadných sdělovacích prostředků. Příslušná grantová komise MK posuzuje jednotlivé žádosti 
o poskytnutí dotace, s výjimkou případů, kdy finanční prostředky jsou poskytnuty MK přímým 
převodem z Ministerstva financí s uvedením konkrétního projektu a příjemce. Rok 1999 byl 
posledním rokem, kdy o doporučení dotace pro FSF KV rozhodovala grantová komise MK. 
V letech 2000 až 2002 byly dotace pro FSF KV poskytnuty MK bez předchozího rozhodnutí 
o doporučení příslušné grantové komise MK. 

Základní právní úprava v oblasti poskytování dotací byla v letech 1999 a 2000 dána 
zákonem č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České repub- 
liky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a Zásadami pro poskytování 
a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, vydanými Ministerstvem financí pod  
č. j. 115/87 361/1998. S účinností od 1. 1. 2001 byla rozpočtová pravidla republiky nahrazena 
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). 
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (dále jen „MFF Karlovy Vary“) patří mezi 
nejstarší filmové festivaly. První ročník se uskutečnil již v roce 1946 v Mariánských Lázních 
a Karlových Varech. Později se téměř čtyřicet let střídal s moskevským filmovým festivalem. 
Od roku 1994 se začal konat každoročně v Karlových Varech. V roce 1993 vznikla Nadace 
Film Festival Karlovy Vary (dále jen „nadace“), jejímiž zřizovateli byly MK, město Karlovy 
Vary a Grandhotel Pupp, a. s., Karlovy Vary a která je doposud vlastníkem práv pořádat MFF 
Karlovy Vary a majitelem ochranné známky „MFF Karlovy Vary“. V roce 1998 MK svou účast 
v nadaci ukončilo. Od roku 1999 je MFF Karlovy Vary organizován akciovou společností 
FSF KV, a to na základě smlouvy ze dne 5. 11. 1998 o dočasném poskytnutí práv pořádat MFF 
Karlovy Vary. Touto smlouvou nadace poskytla akciové společnosti FSF KV veškerá práva 
pořádat každoročně MFF v Karlových Varech. Od roku 1999 byly  prostředky státního rozpočtu 
určené na podporu MFF Karlovy Vary poskytovány FSF KV. Přehled o finančních prostředcích 
poskytnutých v letech 1999 až 2002 akciové společnosti FSF KV z kapitoly Ministerstvo 
kultury účelově na MFF Karlovy Vary uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 

Rok Dotace (v tis. Kč) 
1999   2 060 
2000 20 000 
2001 20 000 
2002 25 000 

Zdroj: MK. 
 

MK poskytlo příjemci FSF KV v kontrolovaném období na projekt MFF Karlovy Vary 
dotace v celkové výši 67 060 000 Kč. Kontrolovaný objem v rámci kontrolní akce činil 100 % 
prostředků poskytnutých dotací. 

V letech 1999 a 2000 byly mezi MK a FSF KV uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace 
(dále jen „smlouvy“), kterými byly mj. stanoveny práva a povinnosti poskytovatele, práva a 
povinnosti příjemce, případné sankce. V letech 2001 a 2002 MK vydalo rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (dále jen „rozhodnutí“), jejichž nedílnou součástí byly 
i podmínky přidělení dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky jejího zúčtování. 

Tabulka č. 2 uvádí přehled grantů na některé projekty z oblasti kinematografie v průběhu 
kontrolovaného období, tj. v letech 1999 až 2002. Z přehledu je zřejmé, že právě FSF KV 
na projekt MFF Karlovy Vary obdržel nejvyšší částky dotací v jednotlivých letech i celkem 
za kontrolované období. 

Tabulka č. 2  
Granty na vybrané významné projekty z oblasti kinematografie za roky 1999 až 2002 

Výše grantů  (v tis. Kč) Projekt 
1999 2000 2001 2002 Celkem 

MFF Karlovy Vary 2 060 20 000 20 000 25 000 67 060 
Techfilm Hradec Králové 74 50 100 100 324 
Letní filmová škola Uherské Hradiště 300 300 400 400 1 400 
Finále Plzeň 0 350 300 3 000 3 650 
Academia film Olomouc 80 80 100 100 360 
Festival FAMU 200 138 150 150 638 
MF leteckých filmů Praha 0 0 0 4 000 4 000 
Ekofilm Č. Krumlov 72,5 70 100 70 312,5 
Dětský festival Oty Hofmana Ostrov 100 100 100 80 380 
MF filmů pro děti a mládež Zlín 500 900 7 000 7 000 15 400 
Febiofest 0 0 0 4 000 4 000 

Zdroj: MK, OHSP – Audiovize a média – žádosti o granty 2002. 
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Přehled o finančních prostředcích poskytnutých FSF KV z kapitoly Ministerstvo kultury, 
údaje ze závěrečných tiskových zpráv MFF Karlovy Vary, tj. počet diváků, počet filmů a jejich 
projekcí v letech 1999 až 2002, uvádí tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3  
Vývoj ukazatelů MFF Karlovy Vary za roky 1999 až 2002 

 1999 2000 2001 2002 
Počet projekcí*) 351 535 514 534 
Počet filmů*) 247 293 282 292 
Počet diváků*) 118 000 139 650 128 500 139 120 
Výše poskytnuté dotace (v tis. Kč) 2 060 20 000 20 000 25 000 

*)  Zdroj: Závěrečné tiskové zprávy MFF Karlovy Vary. 

U MK byla kontrola zaměřena na způsob poskytování dotace, zajištění hospodárného 
a účelného využití prostředků dotace a kontrolu realizace projektů u příjemce FSF KV. 

U FSF KV byla kontrola zaměřena na dodržování stanovených podmínek užití dotace, její 
účelovost a hospodárnost.   
Poznámka: Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění platném pro 

kontrolované období. 

II. Kontrolou zjištěné skutečnosti 

1. Uvedení poskytovatele dotace v propagačních materiálech 
V letech 1999 až 2002 bylo ve smlouvách a rozhodnutích uloženo poskytovatelem příjemci 

dotace uvádět v propagačních materiálech souvisejících s realizací projektů MFF Karlovy Vary, 
že se projekt uskutečňuje za finanční podpory poskytovatele, tj. MK. 

FSF KV tuto povinnost v letech 1999 až 2002 nesplnil, když v jednotlivých programech 
MFF Karlovy Vary  neuvedl, že se projekt uskutečňuje za finanční podpory MK. 

 MK neplnění této podmínky smluv a rozhodnutí nezjistilo, přestože uvedené programy 
mělo k dispozici. 

2. Písemné zprávy 
V roce 1999 byl příjemce dotace smluvně zavázán předávat poskytovateli průběžně, 

nejméně však jedenkrát za tři měsíce, písemné zprávy o čerpání dotace.  

FSF KV tuto povinnost nesplnil a MK nepředložil žádné písemné zprávy o čerpání dotace. 
MK neplnění této podmínky smlouvy nezjistilo. 

3. Údaje o spolufinancování 
V roce 1999 byl příjemce dotace smluvně zavázán předložit spolu s vyúčtováním údaje 

o tom, zda na účel, na který byly finanční prostředky poskytnuty, použil i prostředky z jiných 
veřejných rozpočtů, z jakých a v jaké výši.  

FSF KV tuto povinnost nesplnil a do vyúčtování dotace neuvedl, zda použil prostředky 
z jiných veřejných rozpočtů. MK neplnění této podmínky smlouvy nezjistilo. 

4. Veřejné zakázky 
V roce 1999 nebyla ve smlouvě stanovena příjemci dotace podmínka postupovat dle 

zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. MK tuto podmínku uvedlo až ve 
smlouvě na rok 2000 a v letech 2001 a 2002 ve svých rozhodnutích; tato podmínka však nebyla 
příjemcem dotace splněna. 
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V ustanoveních § 3 odst. 1 a 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je mj. 
uvedeno:  

„K uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž 
o nejvhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.“ 

„Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné 
soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí 
tohoto zákona.“ 

FSF KV porušil výše uvedená ustanovení zákona, neboť uzavřel v devíti případech 
smlouvy s dodavateli, aniž by vyhlásil obchodní veřejnou soutěž či zadal veřejnou zakázku 
jiným přípustným způsobem stanoveným v zákoně. 

Nedostatky se týkaly finančních prostředků dotací v celkovém objemu 35 mil. Kč.  

Šlo o následující kontrakty: 

–   smlouva na nájem nebytových prostor s cenou 1 000 000 Kč (bez daně z přidané hodnoty – 
dále jen „DPH“) ze dne 22. 5. 2000 uzavřená s a. s. Thermal-F Karlovy Vary a dále na 
ubytování, přičemž celková cena za ubytování nebyla konkrétně stanovena. Fakturovaná 
částka za ubytování činila 3 596 666,60 Kč (bez DPH); 

–  smlouva na výrobu a tisk katalogu, programu, pronájem billboardových ploch, výrobu 
velkoplošných plakátů, billboardů atd., s cenou 3 035 000 Kč (bez DPH) ze dne 13. 1. 2000 
uzavřená s firmou Noesis; 

–   smlouva na ubytování s cenou 7 656 330 Kč (včetně DPH) ze dne 3. 1. 2000 uzavřená s a. s. 
Grandhotel Pupp Karlovy Vary. Fakturovaná částka činila 7 291 742,71 Kč (bez DPH);  

–  smlouva na ubytování v celkové ceně 6 960 300 Kč (včetně DPH) uzavřená s a. s. 
Grandhotel Pupp Karlovy Vary ze dne 31. 1. 2001. Výše fakturované částky činila 
6 628 857,11 Kč (bez DPH); 

–   smlouva na výrobu znělky s cenou 1 750 000 Kč (bez DPH) ze dne 17. 11. 2000 uzavřená         
s BKP FILM s. r. o., Praha; 

–   smlouva na ubytování uzavřená s a. s. Thermal-F, Karlovy Vary  ze dne 7. 6. 2001, přičemž 
celková cena za ubytování nebyla konkrétně stanovena. Výše fakturované částky činila         
4 122 380,90 Kč (bez DPH);   

–   smlouva na ubytování s cenou 7 568 400 Kč (včetně DPH) uzavřená s a. s. Grandhotelem 
Pupp  Karlovy Vary ze dne 2. 2. 2002. Výše fakturované částky činila 7 375 593,25 Kč (bez 
DPH); 

–   smlouva na ubytování uzavřená s a. s. Thermal-F, Karlovy Vary ze dne 30. 5. 2002, ve které 
nebyla sjednána celková cena za ubytování. Výše fakturované částky činila 4 295 047,60 Kč 
(bez DPH); 

–   FSF KV objednal bez uzavření písemné  smlouvy v roce 2002 ubytování u firmy Good Bed 
Agency. Celková fakturovaná částka činila 3 029 764,85 Kč (bez DPH). 

MK neplnění podmínky, že příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem 
č. 199/1994 Sb., stanovené v roce 2000 smlouvou a v letech 2001 a 2002 rozhodnutími, 
nezjistilo, přestože mělo doklady k dispozici. 

5. Výroční zpráva 
V podmínkách rozhodnutí v roce 2001 i v roce 2002 bylo uvedeno: 

„Ve výroční zprávě musí být zejména uveden přehled všech akcí v daném kalendářním roce, 
přehled o jejich nákladech a výnosech, údaje o dotacích od orgánů státní správy a samosprávy, 
počet členů sdružení apod.“  

FSF KV nedodržel uvedené ustanovení, neboť výroční zpráva za rok 2001 ani výroční 
zpráva za rok 2002 neobsahovala některé požadované údaje, tj. přehled všech akcí v daném 
kalendářním roce, přehled o jejich nákladech a výnosech, údaje o dotacích od orgánů státní 
správy a samosprávy. MK neplnění této podmínky stanovené rozhodnutím nezjistilo, přestože 
mělo uvedené výroční zprávy k dispozici. 



Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 381 

 

6. Vyúčtování dotace 
a)  FSF KV do svého vyúčtování dotace v roce 2000 do položky „Výtvarné práce – znělka“ 

započetl neoprávněně ve třech případech také DPH v celkové výši 25 757,50 Kč. MK 
nedostatečně zkontrolovalo vyúčtování dotace, neboť uvedené chybné vyúčtování nezjistilo, 
přestože mělo k dispozici kopie předmětných faktur. 

b)  V podmínkách rozhodnutí v roce 2001 i v roce 2002 bylo uvedeno: 

„Vyúčtování dotace bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci 
projektu s rozpisem na jednotlivé nákladové položky a s vyznačením položek hrazených z dotace 
a skutečně dosažené příjmy.“ 

FSF KV nedodržel uvedené ustanovení tím, že v roce 2001 a v roce 2002 poskytovateli 
dotace předložil vyúčtování, které neobsahovalo vyčíslení všech skutečně vynaložených 
nákladů na realizaci projektu s vyznačením položek hrazených z dotace a skutečně dosažené 
příjmy. MK nepožadovalo doplnění neúplného zpracování vyúčtování dotace a s jeho stavem 
se spokojilo. 

7. Kompenzace nákladů a výnosů 
Ve smlouvě ze dne 15. 6. 1999 o zabezpečení reklamy, kterou FSF KV uzavřel s a. s. EDIT 

holding na výrobu katalogů a programu s cenou celkem 999 705 Kč (bez DPH), se FSF KV 
zavázal poskytnout smluvnímu partnerovi služby za 500 000 Kč. Bylo smluvně stanoveno, že si 
po skončení festivalu vzájemně vyúčtují poskytnuté služby řádným daňovým dokladem. K vzá- 
jemnému vyúčtování nedošlo, pouze EDIT holding vystavil fakturu, ve které účtoval za katalog 
a program celkem 1 010 110 Kč (bez DPH) a tuto cenu snížil o předmětných 500 000 Kč na 
510 110 Kč. 

V ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  je mj. uvedeno: 

„Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví účtové osnovy a postupy 
účtování ...“ 

Opatření Federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a 
postupy účtování pro podnikatele, v článku VI stanoví: 

„V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek  a závazky, 
náklady a výnosy ...“ 

Výše uvedené ustanovení FSF KV nedodržel tím, že přijal od dodavatele fakturu, která 
obsahuje snížení ceny ve výši 500 000 Kč za služby, které sám dodavateli poskytl. Podle 
smlouvy však měly být poskytnuté služby vzájemně vyúčtovány řádným daňovým dokladem. 
FSF KV tak neučinil a do svých nákladů zaúčtoval jen část nákladů na pořízení katalogu 
a programů a současně služby, které sám poskytl, nezaúčtoval do výnosů. Tímto postupem, 
který je v rozporu s ustanovením čl. VI výše uvedených postupů účtování, byly v účetnictví 
FSF KV nedovoleně kompenzovány náklady a výnosy. 

8. Uvolňování dotace 
Uvolňování dotace probíhalo na základě oznámení limitů výdajů vystavených MK 

prostřednictvím České národní banky. Část finančních prostředků obdržených od MK 
v roce 2001 a v roce 2002 byla příjemcem dotace přechodně použita na termínovaný vklad. 

V ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. je ve znění platném pro rok 2001 uvedeno:  

„Dotace a návratná finanční výpomoc se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní 
účet příjemce nebo umožněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu do výše stanoveného 
limitu.“  

Ve znění platném pro rok 2002 je uvedeno: 

„Dotace a návratná finanční výpomoc se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní 
účet příjemce nebo prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení nebo 
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zájmového sdružení podle zvláštních zákonů na bankovní účet příjemce, nebo jinou formou, 
nebo umožněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu do výše stanoveného limitu.“  

MK v tomto případě postupovalo nehospodárně tím, že nevyužilo možnost poskytnout FSF 
KV dotace formou čerpání z rozpočtového výdajového účtu a uvolňovat je až dle skutečných 
potřeb příjemce dotace. Umožnilo mu tak ukládat prostředky dotace na jeho termínovaný účet. 
Tyto prostředky státního rozpočtu posloužily FSF KV ke zhodnocení jeho majetku. 

9.  Kontrolní činnost MK 
Uplatňování sankcí z neplnění povinností příjemce dotace je upraveno v čl. 5 smluv o po- 
skytnutí dotace v letech 1999 a 2000, kde je mj. uvedeno:  

„Sjednává se, že porušení povinností příjemce sjednaných v této smlouvě je považováno 
za porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno ve smyslu ust. § 30 zák. č. 576/1990 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.“ 

V letech 2001 a 2002 byla problematika kontroly a případných sankcí upravena v bodu 
18 podmínek, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde je 
uvedeno:  

„Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se 
provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění.“  

MK v kontrolovaném období neprovedlo žádnou kontrolu u příjemce dotace FSF KV. 
Vzhledem k tomu, že MK kontrolu plnění podmínek a smluvních ujednání neprovádělo, 
nezjistilo jejich nedodržování a porušování příjemcem a neučinilo úkony vedoucí k uložení 
sankcí. 

10. Znělka 
Na výrobu filmové znělky v roce 2001 byla uzavřena mj. i smlouva mezi FSF KV 

zastoupeným předsedou představenstva panem Jiřím Bartoškou a společností s r. o. BKP FILM, 
kterou za ni podepsal její jednatel, rovněž pan Jiří Bartoška. Tato smlouva byla uzavřena 
v rozporu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz bod 4 
v této části kontrolního závěru). Za výrobu filmové znělky vystavila firma BKP FILM fakturu 
ve výši  1 837 500 Kč včetně DPH, tj. 1 750 000 Kč bez DPH. 

Celkové náklady vynaložené na výrobu filmových znělek a hrazené zčásti z dotací v letech 
2000 až 2002 byly právě v r. 2001 nejvyšší, jak uvádí tabulka č. 4: 

Tabulka č. 4 

Rok Náklady na znělky 
(v Kč – bez DPH) 

2000 1 750 160 Kč (bez DPH) 
2001 2 430 007 Kč (bez DPH) 
2002 1 968 350 Kč (bez DPH) 

Zdroj: Údaje FSF KV. 

11. Ubytování 
Z poskytnutých dotací na MFF Karlovy Vary byla podstatná část v letech 2000 až 2002 

určena MK na ubytování – viz tabulka č. 5. 
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Tabulka č. 5 

Rok Dotace celkem 
(v Kč) 

Z toho na ubytování 
(v Kč) 

Podíl  
(v %) 

1999 2 060 000                         0           0 
2000         20 000 000 10 000 000 50 
2001         20 000 000  10 000 000 50 
2002         25 000 000 14 000 000 56 

Celkem         67 060 000 34 000 000 51 

MK uzavřelo s FSF KV v roce 2000 smlouvu o poskytnutí dotace, která stanovila práva 
a povinnosti obou smluvních stran při poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace z prostředků 
státního rozpočtu České republiky k zajištění poskytování kulturních služeb patřících do pů- 
sobnosti poskytovatele. 

Článek 4  této smlouvy „Práva a povinnosti příjemce“ v bodě 5 mj. stanoví: 

„U vyúčtování ubytování - viz příloha č. 1, bod 11, uvede příjemce u jednotlivých faktur rozpis 
na jednotlivé pokoje s jmenným seznamem hostů.“ 

FSF KV k vyúčtování dotace za roky 2000 až 2002 přiložil jmenné seznamy ubytovaných 
hostů. V nich jsou uvedeni jak hosté zahraniční, tak i tuzemští z oblasti kinematografie, zástupci 
sdělovacích prostředků, herci, ale i úředníci státních orgánů a institucí, poslanci a senátoři 
Parlamentu České republiky a činitelé politických stran. Ubytování bylo často poskytováno také 
rodinným příslušníkům těchto hostů. V mnoha případech bylo u čísel pokojů  uvedeno pouze 
jméno obchodní společnosti.  

FSF KV sdělil, že „Hosty Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (dále jen 
„MFF KV“ nebo „festival“) jsou tradičně zástupci všech společenských elit z České republiky 
i ze zahraničí“ a že „...je všem pozvaným hostům, ať už z oblasti kinematografie, sdělovacích 
prostředků, politických činitelů či odborné veřejnosti ubytování poskytováno zdarma“.  

MK ponechalo výběr „společenských elit“ zcela na vůli pořadatele festivalu a ani počet 
ubytovaných hostů MFF Karlovy Vary nijak neovlivňovalo, přestože převážná část nákladů na 
ubytování byla v kontrolovaném období hrazena právě z prostředků státního rozpočtu v celkové 
výši 34 milionů Kč. 

Způsob ubytování a jeho hrazení byl MK dlouhodobě znám, neboť už v roce 1998 
stanovilo požadavek doložení vyúčtování dotace jmennými seznamy. MK však nepřijalo žádná 
efektivní opatření, kterými by mohlo působit na hospodárnost použití prostředků státního 
rozpočtu v položce ubytování.  

III. Shrnutí a vyhodnocení 

Nedostatky zjištěné u poskytovatele dotace: 

–   MK  neprovedlo  žádnou  kontrolu  plnění podmínek stanovených ve smlouvách a roz-
hodnutích o poskytnutí dotace, a tak nezjistilo, že byly porušovány. 

–   MK nevyužilo možnost poskytovat dotace formou čerpání z rozpočtového výdajového 
účtu a tím je uvolňovat podle skutečných potřeb příjemce. Umožnilo mu tak ukládat 
prostředky dotace na jeho termínovaný účet. Tím prostředky státního rozpočtu poslou- 
žily ke zhodnocení majetku FSF KV. 

–  MK neovlivňovalo výběr a počet ubytovaných hostů MFF Karlovy Vary. MK nepřijalo 
opatření, kterými by mohlo působit na hospodárné užití prostředků státního rozpočtu 
na ubytování.  
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Nedostatky zjištěné u příjemce dotace: 

–  FSF KV v kontrolovaném období nedodržoval podmínky stanovené ve smlouvách 
a rozhodnutích o poskytnutí dotace. 

–  FSF KV porušil ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
uzavřel smlouvy s dodavateli, jejichž výběr neprovedl zákonem stanoveným způsobem, 
a to v devíti případech. Jednalo se o plnění z prostředků dotací v celkové výši 35 mil. Kč.  

–  FSF KV neoprávněně kompenzoval náklady a výnosy, a tím nedodržel ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví. 

 


