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STRUKTURA PODNĚTU 
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 K podmínce uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (článek IX.) 
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trestněprávně relevantní dokument (článek X.) 
K zavinění a úmyslu – subjektivní stránka trestného činu (článek XI.) 
K otázce vzniku škody a její výši (článek XII.) 
K existenci organizované skupiny (článek XIII.) 
Kauzální nexus – přičitatelnost jednání a následků Markovi Řičářovi (článek XIV.) 
Ke společenské škodlivosti trestného činu, zásadě ultima ratio a přiměřenosti trestní 
represe, ostatní okolnosti případu (článek XV.) 
Porušení procesních práv Marka Řičáře a procesních postupů (článek XVI.) 

 
Část C K porušení zákona při ukládání trestu (článek XVII.) 
 
Část D Širší a politické pozadí trestního stíhání Marka Řičáře – vztah ke kauze Budišov 

(článek XVIII.) 
 
Část E K trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti (článek XIX.) 
 
Část F Žádost o odklad výkonu trestu (článek XX.) 
 
Seznam zkratek: 
 
SOP Sdružení obcí v Podještědí, žadatel a příjemce dotace 
MTP Multimediální telekomunikační pavilon 
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SROP Společný regionální operační program do konce roku 2006 
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5. Smuteční oznámení („parte“) Ing. arch. Marka Řičáře z roku 2006 
6. Vyrozumění Inspekce Policie ČR 6. oddělení Liberec ze dne 10. května 2011 
7. Zápis z jednání České telecomu – Zápis z jednání č.2_E jednání dne 21.10. 2005 
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12. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 8/2010 ze dne 12. února 2010 
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Část A:   ÚVODNÍ ČÁST, SOUHRN ARGUMENTŮ OBHAJOBY 

 
Vážený pane ministře, 
 
dovoluji se na Vás obrátit s následujícím podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona ve 
prospěch obviněného a s žádostí o odklad výkonu trestu. 
 

I. 
Podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněného směřuje proti pravomocnému 
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 6 To 44/2011 ze dne 14. prosince 2011, ve spojení 
s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 40 T 3/2010 ze dne 26. října 2010, přičemž je 
napadán: 

a) Výrok o vině podle § 266 odst. 1 trestního řádu, 
b) Výrok o trestu podle ustanovení § 266 odst. 2 trestního řádu  

Navrhovatel se domnívá, že v jeho případě došlo k několikerému porušení trestního zákona a 
bylo porušeno právo na spravedlivý proces, jak uvede dále. 
 

II. 
Rozsudkem Městského soudu č.j. 40 T 3/2010 ze dne 26. října 2010 („rozsudek MS“), ve spojení 
s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze č.j. 6 To 44/2011, ze dne 14. prosince 2011 („rozsudek 
VS“), byl Marek Řičář (později Josef Marek) uznán vinným ze spáchání  zločinu dotačního 
podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. a)  a dále zločinu legalizace výnosů 
z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), c) a d) trestního zákoníku ve 
znění účinném od 1. ledna 2010 a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 
šesti let, trest propadnutí majetku a zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu samostatné 
výdělečné činnosti a funkce statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a 
družstvech zabývajících se projektovou činností na dobu 5 let. Rozsudek nabyl právní moci dne 
14. prosince 2011. 
 
Ve svém úvodu (str. 2 až 4 rozsudku MS) Městský soud navrhovateli vytkl, že v rámci aktivit 
spojených s projektem Bono Publico tento v roce 2004-2005 s ostatními obviněnými (Josefem 
Kamenským, Jiřím Bažantem a Ing. Václavem Vítem) dohodl a následně v roce 2005 realizoval 
plán vylákání účelově vázané dotace ve výši 15.500.000 Kč z dotačního programu MMR (POV3 –
DT 3) na zpracování projektové dokumentace k projektu sítě multimediálních pavilonů BONO 
PUBLICO. Obviněný měl dle názoru soudu celou „operaci“ zkoordinovat, v žádosti o dotaci měli 
nepravdivě uvést údaje splnění podmínek výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace, údaje o 
nákladech na přípravu projektové dokumentace, celkových předpokládaných nákladech 
realizace tohoto projektu. Obžalovaní měli „docílit“ poskytnutí dotace, ačkoliv žadatel o dotaci - 
Sdružení obcí v Podještědí ani společnost Bono Publico o.p.s. nebyly schopny splnit podmínky 
pro poskytnutí dotace, v rámci SROP se nepočítalo s podporou projektů s celorepublikovým 
dosahem, jakým byl projekt Bono publico, pro tento titul nebyl alokován dostatek finančních 
zdrojů, nebyly finanční prostředky na spolufinancování realizace tohoto projektu. České 
republice měla být způsobena škoda odpovídající výši poskytnuté dotace. Navrhovatel byl ve 
výroku o trestu označen za vůdčí osobu organizované skupiny. Odvolací soud prvoinstanční 
rozsudek v podstatě potvrdil, snížil trest odnětí svobody ze sedmi na šest let. 
 
Obhajoba však předkládá jinou verzi než podvodnou operaci. Projekt Bono Publico byl 
inovativní, dlouhodobě připravovaný a podložený podnikatelský projekt. Marek Řičář zásadně 
odmítá základní tezi rozsudku, že by náklady na realizaci projektu BONO PUBLICO ČECHY 



 
 

nebyly pravdivé, nebo jeho realizace nebyla myšlena vážně. Podle Marka Řičáře nelze 
kriminalizovat krach podnikatelského projektu, který nebyl realizován nikoliv z důvodů na jeho 
straně. 
 
Již na tomto místě je nutné připomenout, že navrhovatel byl klíčovým svědkem v tzv. kauze 
Budišov. Ing. arch. Marek Řičář, později Josef Marek, v letech 2005-2006 vystoupil proti skupině 
osob z nejbližšího okruhu tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka (Zdeněk Doležal, Věra Jourová a 
Ladislav Péťa) v souvislosti s vydíráním, zneužíváním dotací a korupcí. V důsledku toho byla celá 
rodina Ing. arch Marka Řičáře zařazena do programu na ochranu svědků, neboť mu bylo 
vyhrožováno likvidací, kriminalizací, ztrátou podnikání, osobního a profesního života apod., 
kteréžto výhružky nejlépe vyjadřuje „parte“, které bylo Markovi Řičářovi zasláno (příloha č. 5).  
Svědek byl za své veřejné svědectví paradoxně potrestán. Trest přišel v době, kdy trestní stíhání 
aktérů kauzy Budišov byla řízeně zastavena, a to v podobě kriminalizace Ing. arch Marka Řičáře 
v režii skupiny kolem Zdeňka Doležela v souvislosti s projektem Bono Publico Čechy. Bývalý 
svědek v kauze Budišov, který doposud nebyl trestně ani přestupkově stíhán, vedl řádný život a 
zajišťoval obživu pro sedmičlennou rodinu, byl v prosinci 2011 Vrchním soudem v Praze 
pravomocně uznán vinným ze spáchání zločinu dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné 
činnosti a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce šesti let, trest propadnutí 
majetku a trest zákazu činnosti funkce statutárního orgánu. 
 
Jaká je bilance? Nikdo z aktérů kauzy Budišov, ke které Ing. arch Marek Řičář poskytl Policii 
důkazy, nebyl potrestán, pouze korunnímu svědkovi kauzy Budišov byl v kauze BONO PUBLICO 
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce šesti let, ačkoliv všem ostatním 
„spolupachatelům“ kauzy BONO PUBLICO byly nakonec uloženy podmíněné tresty. 
Z hlediska proporcionality trestní represe se nutně nabízí otázka, proč je diametrálně odlišně 
trestán právě Ing. arch. Marek Řičář (6 let odnětí svobody nepodmíněně) od ostatních 
obviněných, ačkoliv striktně vzato hrál z hlediska kvalifikačních znaků dotačního podvodu 
minimální roli. 
 
Navrhovatel zdůrazňuje, že výrok o vině i trestu je pro něj jako pro člověka, který si i s rodinou 
zakládá na bezúhonné minulosti, za likvidační a za životní prohru. Zároveň tento případ smutně 
prokazuje, že poukazovat na korupci a politické praktiky (kauza Budišov) se v tomto státě tvrdě 
trestá a nevyplácí se. A tímto rozsudkem se realizuje to, čím bylo Markovi Řičářovi vyhrožováno 
v případě, že bude svědčit v kauze Budišov. 
 

III. 
SHRNUTÍ HLAVNÍCH ARGUMENTŮ OBHAJOBY A SOUHRN PORUŠENÍ ZÁKONA 

 
S ohledem na rozsáhlost a složitost věci, jakož i napadených rozhodnutí, Marek Řičář shrne níže 
hlavní teze obhajoby: 
 
1. Jak uvedeno výše Marek Řičář byl odsouzen za trestný čin dotačního podvodu a legalizace 

výnosů z trestné činnosti za použití vyšší trestní sazby. Trestného činu dotačního podvodu 
se dle § 212 odst. 1 trestního zákoníku dopustí pachatel, který v žádosti o poskytnutí dotace 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí. Trestný čin je 
posuzován i podle odstavce 5 písm. a) spáchá–li pachatel uvedený čin jako člen 
organizované skupiny. Trestný čin je posuzován i podle odstavce 6 písm. a), způsobí –li 
pachatel trestným činem škodu velkého rozsahu. 
 

2. Posouzení trestnosti jednání navrhovatele spočívá pouze a výlučně v tom, zda Marek Řičář, 
jako konkrétní subjekt trestného činu dotačního podvodu, vyhotovil nějaký (z hlediska 
skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu) relevantní dokument (kterým je 
výlučně žádost o dotaci či její přílohy), zda v takovém dokumentu uvedl nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje, které mohly ovlivnit rozhodování poskytovatele dotace o přidělení 



 
 

dotace (nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 2006 č.j.  I. ÚS 631/05) a pokud ano, a zda tím 
úmyslně vědomě chtěl spáchat trestný čin (stanovisko Nejvyššího státního zástupce č 
7/2000 v.z.). S ohledem na konkrétní subjekt trestného činu nelze jiné jednání než uvedení 
nepravdivých údajů ani zohledňovat; v případě spolupachatelství by muselo jednání Marka 
Řičáře vždy být v rámci jednání, které může spáchat konkrétní subjekt. U vyšší trestní sazby 
je třeba navíc prokázat, zda vznikla škoda velkého rozsahu. Jelikož trestný čin dotačního 
podvodu je tzv. předčasně dokonaným trestným činem, je nutno podmínky trestní 
odpovědnosti vykládat restriktivně, je třeba prokázat všechny znaky skutkové podstaty, a je 
nutno posuzovat všechny okolnosti případu (rozhodnutí III.ÚS 1748/08.).  
 

3. Soudy pominuly, že trestný čin dotačního podvodu lze spáchat pouze v návaznosti na 
žádost o dotaci (případně její přílohy tzv. pomocné dokumenty) viz usnesení NS 6 Tdo 
845/2004 ze dne 16. února 2005, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 8 Tdo 397/2008 
ze dne 16. 4. 20082 a prof. Pavel Šámal3, nikoliv v pozdější fázi. V souvislosti s úvěrovým a 
dotačními podvody judikatura (nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 2006 č.j.  I. ÚS 631/05) 
dovodila, že orgány činné v trestním řízení pečlivě zkoumat, zda uvedení nepravdivého 
údaje bylo v objektivní poloze vůbec způsobilé ohrozit zájem chráněný trestním 
zákonem, a to jak z hlediska reálného vlivu nepravdivého údaje na úvahu poskytovatele 
úvěru o návratnosti půjčených peněz (poskytnutí dotace), tak z hlediska výše reálně 
hrozící škody. 
 

4. Marek Řičář nepodepsal ani žádost o dotaci ani jakoukoliv přílohu k žádosti o dotaci. Jím 
podepsaná čestná prohlášení se vztahují až k období čerpání dotace, což je mimo skutkovou 
podstatu trestného činu dotačního podvodu (viz dále). Elektronická žádost o dotaci byla 
podána dne 28. 1. 2005 (tuto nevyplňoval, ani nepodával Marek Řičář a neobsahovala žádné 
přílohy). Písemnou žádost o dotaci podepsal a podal na MMR Josef Kamenský dne 31.1. 
2005 a její přílohou bylo čestné prohlášení podepsané opět Josefem Kamenským ohledně 
bezdlužnosti vůči státním orgánům. Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek vydal 
rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 4. 4. 2005. Soud toto vůbec bohužel nezkoumal a 
skutečnost a datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsudku vůbec nefiguruje. Teprve 
následně, několik měsíců po schválení dotace ministrem pro místní rozvoj (v červenci 
2005), byly na přímý pokyn Ing. Jiřího Fajfra, vedoucího odboru MMR, doloženy dvě čestná 
prohlášení podepsané Markem Řičářem. Tedy informace uvedené v čestných 
prohlášeních nemohly mít vliv na rozhodování poskytovatele dotace. Soud v  rozsudku 
zcela účelově tuto časovou souslednost pomíjí.  Opět i zde navrhovatel opakuje, že tam 
uvedené údaje navíc nebyly nepravdivé.  
 

5. Soudy pominuly, že dvě prohlášení podepsaná Markem Řičářem nebyly ani žádostí o dotaci 
ani její přílohou, a nadto tyto dokumenty nemohly ovlivnit rozhodování poskytovatele o 
dotaci, protože byly podány 4 měsíce po schválení dotace. Čestná prohlášení, jím 
podepsaná, se týkala procesu čerpání dotace, nikoliv procesu žádosti či schvalování dotace, 
a tato čestná prohlášení nemohla ovlivnit rozhodování MMR o poskytnutí dotace. 
Dokumenty podepsané Markem Řičářem proto nelze považovat ani za tzv. pomocné 
dokumenty k žádosti o dotaci. Městský soud i Vrchní soud opakovaně a nesprávně 
považují dokumenty podepsané Ing. Markem Řičářem za přílohy k žádosti o dotaci 

                                                           
2 V judikátu Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 8 Tdo 397/2008 ze dne 16. 4. 2008 Nejvyšší státní zástupce 

vyjadřuje svůj názor, že trestní odpovědnost pachatele dle podle § 250b odst. 1 tr. zák. je trestní 
odpovědnost pachatele spojena s žádostí o poskytnutí dotace svědčí o neoprávněnosti 
argumentu dovolatelky, že trestní odpovědnost mohla být v jejím případě spojena až s uzavřením 
Smlouvy o financování s gestorem projektu, tedy českým M. pro m. r., nikoliv s pozdějšími kroky 
vrcholícími uzavřením smlouvy o financování s MMR. 

3
 prof. Pavel Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, 1912 s. 



 
 

(na straně 6 bod 2 rozsudku Městského soudu v Praze a dále na straně 7 písm. b), Vrchní 
soud např. na str. 12 rozsudku). Tím dochází k porušení ústavní zásady zákonnosti 
zakotvená v § 13 odst. 1 trestního zákoníku, která nepřipouští užít při výkladu podmínek 
trestnosti činu analogii v neprospěch obviněného. Odvolací soud jediné dva dokumenty 
podepsané Markem Řičářem označil za tzv. pomocné dokumenty k žádosti o dotaci, a za 
nejzávažnější čin z hlediska dotačního podvodu označil vystavení prohlášení o zajištění 
budoucího financování, nikoliv údaje uvedené v žádosti o dotaci (str. 13 rozsudku VS). 
Jinými slovy, Vrchní soud odsoudil Marka Řičáře za podpis dokumentu, který souvisel 
s procesem čerpání dotace, a tento dokument označil za důležitější než vlastní žádost o 
dotaci a její přímé přílohy, kterou podepisoval Josef Kamenský a Jiří Bažant, kterým byly 
uloženy podmíněné tresty. Tím Vrchní soud nepřípustně rozšířily podmínky trestní 
odpovědnosti a porušily zásadu nullum crimen sine lege. Dle názoru Marka Řičáře tento 
dokument neměl vliv na rozhodování o přidělení dotace, a to ani obecně, ani v tomto 
konkrétním případě.¨ 

 
6. Marka Řičáře nelze považovat ze speciální subjekt trestného činu dotačního podvodu, 

protože žádost o dotaci nepodepsal, ani podepsat nemohl, v žádném dokumentu, tím méně 
v žádosti o poskytnutí dotace, neuvedl žádné informace, protože tuto žádost nevyplňoval, 
ani nepodával a ani podávat nemohl, nepodepsal ani žádné přílohy k žádosti o dotaci. Zcela 
nesprávný je názor soudů o klíčové roli a vlivu ing. arch. Marka Řičáře na žadatele o dotaci. 
Závěr soudu prvního stupně o tom, že se v případě Marka Řičáře jednalo o vůdčí osobu 
organizované skupiny resp. klíčovou postavu trestného činu je zcela účelový, neprůkazný, 
chybný, nepřezkoumatelný a neobstojí. Role „organizátora“ trestného činu je 
vykonstruována uměle. 
 

7. Vrchní soud dovodil (str. 13), že podvodné jednání MŘ nespočívá v uvádění nepravdivých 
nebo hrubě zkreslených údajů o případné ceně prací projektové přípravy projektu a ceny 
realizace projektu BPČ, ale především v uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených 
údajů v prohlášení o způsobu spolufinancování jejich žadatelem tak, aby byly podvodně 
splněny podmínky poskytnutí dotace, v důsledku čehož jsou nesprávné i údaje o celkových 
předpokládaných nákladech projektu BPČ v uváděné výši 311 milionů Kč, tak i o nákladech 
na projektovou dokumentaci projektu BPČ ve výši 22,5 milionu Kč. Tento závěr je však 
značně problematický a nepodložený. Jak bude rozvedeno níže, prohlášení o zajištění 
spolufinancování nebylo rozhodné pro rozhodování o poskytnutí dotace a následně měl být  
ministrem pro místní rozvoj tento dokument i zrušen, protože neměl žádnou vypovídací 
hodnotu z hlediska poskytnutí dotací (o tom blíže čl. 10.3. a poznámky pod čarou). Navíc 
nebylo jakkoliv prokázáno, že by finanční prostředky na spolufinancování (a to vlastního 
projektu BONO PUBLICO) nebyly sháněny či opatřeny. Vrchní soud zřejmě nechtěl 
přezkoumávat prohlášení ohledně výše nákladů projektu BONO PUBLICO, protože by nutně 
musel opatřit znalecký posudek, což neučinil ani Městský soud v Praze ani Vrchní soud. 
 

8. Soud nezjistil skutkový stav, když se nezabýval průběhem dotačního procesu, okamžikem 
kdy je dotace poskytnuta a kdy je čerpána, nerozlišuje fázi podání žádosti o dotaci (ta jediná 
je rozhodující pro dotační podvod), posouzení a schválení dotace a následně čerpání dotace. 
Soud neizoloval relevantní skutkové okolnosti relevantní pro trestný čin dotačního 
podvodu. Při posuzování viny Marka Řičáře soudy posuzují skutkové okolnosti, které jsou 
z hlediska trestného činu dotačního podvodu irelevantní. V důsledku toho soud odsuzuje 
Marka Řičáře za něco, co není trestným činem, tím nepřípustně rozšiřuje podmínky trestní 
odpovědnosti, což je porušením principu „nullum crimen sine lege“. Městský soud „odbíhá“ 
od dotačního titulu DT 3 a „přesahuje“ z jednoho dotačního titulu do druhého (SROP), soud 
si v podstatě „vypůjčuje“ pro svou kvalifikaci některé prvky z dotačního programu SROP a 
přičítá Markovi Řičářovi i okolnosti, které nejsou relevantní pro trestný čin dotačního 
podvodu (například vlastní nerealizaci projektu BONO PUBLICO ČECHY). Trestný čin 
dotačního podvodu (§ 212) nepostihuje uvedení nepravdivých údajů v průběhu čerpání 



 
 

dotace, čímž se liší od skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu (§ 211), ale 
tato skutková podstata se omezuje toliko na fázi žádosti o dotaci, přičemž uvedené 
informace musí mít vliv na rozhodování poskytovatele dotace o tom, zda dotaci poskytne či 
nikoliv. 
 

9. Rozsudek soudu 1. stupně je založen na zcela mylné záměně jedné části projektu za celek, 
tedy 935 tisíc Kč (resp. 2,5 milionů Kč) za 311 (resp. 314) milionů Kč. A podobně neodlišuje 
náklady celkové (DT 3 POV MMR) od nákladů uznatelných (SROP). To má za následek 
systémovou vadnost všech úvah soudu. Projektu Bono Pulico Čechy předcházela dlouholetá 
příprava za účasti několika renomovaných subjektů jako Český telecom, TELMO aj., jejichž 
zástupci svědecky potvrdili jak reálnost projektu, tak reálnost celkových nákladů projektu. 
 

10. Soudy se náležitě nevypořádaly s odbornými otázkami souvisejícími s určením 
nepravdivosti údajů uvedených v žádosti o dotaci a existence případné škody, k níž mělo 
dojít v důsledku protiprávního jednání, ačkoliv se jedná o možná nejdůležitější znak 
skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu. Pouhé konstatování soudu, že má za 
jednoznačně prokázané, že se jednalo o nepravdivé údaje, aniž by svůj závěr jakkoliv 
odůvodnil a bez toho aniž by se opřel o nějaký důkaz, neobstojí. Marek Řičář od počátku 
tvrdí, že údaje nebyly nepravdivé nebo hrubě zkreslené. Obhajoba nebyla spolehlivě 
v tomto vyvrácena. Soud pro svůj chybný a neprůkazný závěr, že v žádosti o dotaci byly 
použity hrubě zkreslené nebo nepravdivé údaje, což je posouzení odborné otázky, nepoužil 
znaleckého posudku a tuto odbornou otázku si nesprávně vyhodnotil sám, čímž byla 
porušena procesní práva Marka Řičáře. 
 

11. Soudy nezohlednily všechny okolnosti případu, které jsou rozhodné pro zásadu 
subsidiarity trestní represe a zásady ultima ratio a neprovedly test proporcionality použití 
trestního práva (nález I. ÚS 631/2005 ze dne 7.11. 2006), například skutečnost, že projekt 
BONO PUBLICO ČECHY byl dopodrobna konzultován na MMR, postavení a vliv MMR na 
průběh dotačního procesu (intervence Ing. Fajfra na sjezdu ve Všelibicích) a do značné míry 
aktivní role Ing. Fajfra v dotačním procesu, případně zanedbání povinností řádného 
hospodáře a principu obezřetnosti, skutečnost, že MMR disponuje rozsáhlým a odborným 
aparátem úředníků a specialistů, žádost posuzovala i hodnotitelská komise. MMR tak mohlo 
kdykoliv tento projekt zastavit. Soud dále nezohlednil ani specifika dotačního titulu POV 3 
DT 3 a skutečnost, že v daném případě byla za dotační prostředky pořízena projektová 
dokumentace, tedy byl zcela splněn účel dotace. Dále, že se MMR jako domnělý poškozený, 
nepřihlásil do trestního řízení se svým nárokem na náhradu škody, což značně zpochybňuje 
legitimitu použití trestního práva jako prostředku ultima ratio (rozhodnutí I. ÚS 631/2005 
ze dne 7.11. 2006). Soud pomíjí několikaletou přípravu projektu BP, zpracování a dodání 
projektové dokumentace, prezentace projektu na veřejnosti, detailní znalost projektu a jeho 
projednání na MMR, skutečnost, že navrhovatel se do značné míry řídil pokyny Ing. Jiřího 
Fajfra z MMR, který na sjezdu ve Všelibicích v červenci 2005 přesvědčil sněm, aby bylo 
započato s čerpáním poskytnuté dotace, a jeho výzvy k upřesnění žádostí o přílohy ostatní 
úkony, které měly zajistit řádné provádění smlouvy o dílo. Úmysl žadatele o dotaci (a o to 
méně projektanta) nesměřovalo ke spáchání trestného činu, neboť projektová dokumentace 
byla zhotovena a dodána podle dotační výzvy. 
 

12. Napadené rozhodnutí je zatíženo několika procesními vadami, a to zejména neprovedením 
dokazování, zda byly uvedené údaje nepravdivé či hrubě zkreslené, dokazování ohledně 
výše nákladů (absencí znaleckého posudku a opominutým důkazem – znaleckým posudkem 
znaleckého ústavu Grant Thornton Valuation a.s.) a způsobené škody což je rozhodné pro 
použití vyšší trestní sazby při ukládání trestu, nepříslušností dozorového státního zástupce, 
nepřipojení spisu kauzy Budišov. Rozsudek je dále nepřezkoumatelný. Dále došlo 
k porušení práva na obhajobu tím, že byl Marek Řičář zařazen do programu ochrany svědků. 
Výše uvedené vady odůvodňují kasační rozhodnutí obou rozsudků Nejvyšším soudem. 



 
 

 
13. Markem Řičářem řízené společnosti Bono Publico, o.p.s. a Atelier Habitat, s.r.o. nikdy 

nedisponovaly, ani disponovat nemohly, jedinou korunou dotací, příjemcem dotace bylo 
SOP, které z ní hradilo svůj smluvní závazek. Většina finančních prostředků ze smluvní 
odměny dodavatele projektové dokumentace byla použita na mzdy zaměstnancům, daňové 
povinnosti a na platby subdodavatelům, což vylučuje motiv na straně Marka Řičáře. 
 

14. Rozsudek soudu 1. stupně je systémově vadnou kriminalizací několika zjevných a 
nepopiratelných chyb na straně příjemce dotace (Sdružení obcí v Podještědí), které však 
byly a jsou řešeny standardními instrumenty v gesci Finančního úřadu, Ministerstva financí 
a MMR (porušení rozpočtové kázně, nepožádání o prodloužení termínu pro splnění 
podmínek DT 3 POV MMR do roku 2013), když tato pochybení jsou přičítána k tíži Markovi 
Řičářovi. Soud prvního stupně pokračuje v účelové kriminalizaci administrativních úkonů, 
které jejich gestor MMR nejen že v celém průběhu kontroloval, schvaloval a konzultoval, 
nutil SOP k podání žádosti o dotaci, ale dokonce se, jako domnělý poškozený, nepřihlásil do 
trestního řízení se svým nárokem na náhradu škody. Vzhledem k výše uvedenému se 
navrhovatel domnívá, že posuzované jednání nemělo být řešeno prostředky trestního 
práva, ale administrativními procesy na úrovni finančního úřadu. 
 

15. K porušení práva na spravedlivý proces došlo i tím, že navrhovatel byl uznán vinným, 
ačkoliv jeho „vina“ či „zavinění“ nebyly prokázány (zásada nullum crimen sine culpa). Stejně 
tak nebylo prokázáno ani prokazováno, zda nějaká škoda vznikla, a případně ani výše 
vzniklé škody, neboť účelem dotačního titulu bylo pořízení projektové dokumentace, která 
vyhotovena a dodána byla. Podle názoru navrhovatele jednak žádná škoda nevznikla, jednak 
soudem nebyla ani prokázána, soud dokazování ohledně výše škody neprováděl, a bez 
dalšího učinil kategorický závěr, že byla způsobena škoda ve výši poskytnuté dotace, čímž 
bylo porušeno právo na spravedlivý proces navrhovatele. Z hlediska zavinění soud 1. stupně 
zcela ignoruje skutkové okolnosti, kdy Marek Řičář měl současně spolupracovat s Policií ČR 
(útvar ÚOOZ Jana Kubiceho) ve věci případu kauzy Budišov (Věra Jourová, Zdeněk Doležal, 
Ladislav Péťa), kdy tento orgán ho opakovaně prověřuje a v jeho prospěch svědčí bývalý 
ředitel útvaru Jan Kubice a Hynek Vlas a současně měl páchat trestný čin v projednávané 
věci. Soud ignoruje rovněž účast Marka Řičáře v programu ochrany svědků od října 2006. 
Případ skupiny kolem Ladislava Péti, Věry Jourové a Zdeňka Doležala (vydírání Marka 
Řičáře, korupce, podvody), byl účelově rozdroben a Marek Řičář jako svědek v tomto 
případě z dění kolem Bono publico má vyjít jako jediný pachatel trestného činu, ačkoliv jako 
jediný poskytl Policii ČR svou spolupráci, svědectví a důkazní materiály ve věci - nyní je za 
to „spravedlivě trestán“. 
 

16. Soud 1. stupně se svým rozsudkem zapojil do operace „vyvlastnění majetku“ třetí osoby, 
pana Josefa Semráda, v rámci zajištění náhradní hodnoty (akcí společnosti Kristián 
Development a.s. a nemovitostí vlastněných touto společností v hodnotě minimálně 70 
milionů Kč). Teze obžaloby převzatá rozsudkem, že MŘ je majitelem (akcionářem) 
společnosti Kristián development, a.s. je zcela neprůkazná, účelová a byla v průběhu řízení 
před Městským soudem v Praze spolehlivě vyvrácena. 
 

17. Při ukládání trestu soud nezohlednil osobní poměry obviněného zejména jeho početnou a 
nezaopatřenou rodinu. Soud uložil obviněnému v podstatě likvidační kombinaci trestů. 
Přiměřenost a legitimita trestu je zpochybněna i z důvodu, že Markovi Řičářovi byl jako 
jedinému uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, zatímco ostatním obžalovaným 
byly uloženy podmíněné tresty. Vzhledem k výše uvedenému byl porušen zákon, 
konkrétně byla porušena zásada přiměřenosti trestních sankcí uvedená v § 37 a 38 
trestního zákoníku. 
 

18. Podle názoru Marka Řičáře, je jeho trestní stíhání motivováno v souvislosti s jeho 



 
 

svědectvím v tzv. kauze Budišov. 
IV. 

SHRNUTÍ NĚKTERÝCH PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTÍ, DOTAČNÍ PROCES, TRESTNÝ ČIN 
DOTAČNÍHO PODVODU 

 
Před vlastním vyjádřením k jednotlivým znakům trestného činu dotačního podvodu navrhovatel 
považuje za nutné učinit několik skutkových upřesnění, které podle jeho názoru soudy obou 
stupňů uvádí nepřesně, případně je směšují dohromady. 
 
4.1 Popis dotačního procesu obecně 
 
Navrhovateli je rozsudkem přičítáno spáchání trestného činu dotačního podvodu podle § 212 
trestního zákona (zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění) v souvislosti s čerpáním dotací na 
pořízení projektové dokumentace z dotačního titulu MMR 3-POV DT3. Dle § 212 odst. 1 trestního 
zákoníku se tohoto trestného činu dopustí pachatel, který v žádosti o poskytnutí dotace uvede 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí. 

Pro zjednodušení lze dotační proces rozdělit do těchto fází (a) žádost o dotaci, (b.) schválení 
dotace, (c.) administrace dotace, tj. čerpání dotace a (d.) kontrola plnění dotačních podmínek, 
případně řízení o odnětí dotace. Jak jsme uvedli výše, trestní odpovědnost se vztahuje 
k žádosti o dotace, do doby poskytnutí dotace. Dotační proces je upraven v rozpočtových 
pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb. v platném znění; dále jen „rozpočtová pravidla“), zásadách 
MMR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu č.j. 34544/2004 – 52 („zásady MMR“), výzvě 
MMR k podávání žádosti o dotace na přípravu projektů obcí a venkovských mikroregionů 
Společný regionální operační program č.j. 36254/2004-52 ze dne 30. listopadu 2004 (dále jen 
„výzva MMR“). Podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. 
Vyhoví–li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, vydá písemné rozhodnutí. Shodně Šámal 
na straně 1913: dotace, subvence a návratná finanční výpomoc se poskytují na základě žádosti, 
a to rozhodnutím.4 Za okamžik přidělení (poskytnutí) dotace je nutno považovat právě písemné 
rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace. Podle článku 5 výzvy MMR v případě schválení 
dotace ministrem pro místní rozvoj MMR vydá rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce. Na přidělení dotace není právní nárok (§ 14 odst. 1). 

4.2 Specifika dotačního titulu 3 POV - DT 3 

Zásady MMR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu č.j. 34544/2004 – 52 upravovaly 
několik dotačních titulů (dotační titul - DT1,DT2 a DT3). Dotační titul DT3 se pojil s přípravou 
pilotních projektů pro Společný regionální operační program, resp. byl změřen na komplexní 
přípravu projektové dokumentace pro projektové záměry, které budou předloženy do SROP 
(rozuměj jejich výstavba a realizace dle projektové dokumentace). Povinné přílohy, které musí 
být přiloženy k žádosti o dotaci, byly uvedeny na straně 6 zásad MMR (a doplňme, že ani jedna 
z nich nebyla tou, kterou podepsal Marek Řičář). 
 
Dotační titul 3POV DT 3 se odlišuje od jiných dotačních titulů, co se týče příloh a dokladů 
k žádosti o dotaci. Jen u programu DT 3 MMR požadovalo většinu dokladů až pro čerpání dotace, 
u ostatních dotačních programů naopak MMR požadovalo předložení dokladů nejpozději 
s žádostí o dotaci, tedy před schválením dotace. Jinými slovy, v titulu DT3 bylo podávání žádosti 
o dotace naprosto triviální a nedokládalo se k ní v podstatě nic, většina dokumentů byla 
požadována až v rámci procesu čerpání dotace. Takové byly podmínky dotačního titulu DT 3. 
 

                                                           
4
 prof. Pavel Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009. 



 
 

Konkrétně v titulu DT 3 jsou doklady a přílohy rozděleny na dvě části (viz zásady MMR pro 
poskytování dotací č.j. 34544/2004-52), a to: 

1. Přílohy k předkládané žádosti o dotaci (v konkrétním případě povinnou přílohou 
k žádosti byl vyplněný formulář MMR a výpočet ukazatele dluhové služby žadatele), 

Tedy pouze tyto dokumenty ad 1) tvořily žádost o dotaci a její přílohy. 

2. Doklady pro čerpání dotace po schválení dotace.  

Doklady uvedené ad 2) tedy nebyly vlastní žádostí o dotaci ani její přílohou, nejednalo se o tzv. 
pomocné dokumenty k žádosti o dotaci. Tyto doklady, čestná prohlášení, smlouvy, byly 
předkládány až po schválení dotace ministrem, poté, co žadatel obdržel registrační list, a tedy již 
v rámci řízení o čerpání dotace, nikoliv v souvislosti s žádostí o dotaci. 
 
K důkazu:  zásady MMR pro poskytování dotací č.j. 34544/2004-52 (přikládáme jako přílohu č. 1) 
  kopie (nepodepsané) žádosti o dotaci (přikládáme jako přílohu č. 3) 
   

4.3  Časový sled podání žádosti o dotaci – žádosti a její přílohy, schválení a poskytnutí dotace 
 
Připomeňme to nejdůležitější. Marek Řičář nepodepsal ani žádost o dotaci ani jakoukoliv přílohu 
k žádosti o dotaci. Jím podepsaná čestná prohlášení se vztahují až k období čerpání dotace, což je 
mimo skutkovou podstatu trestného činu dotačního podvodu (viz dále). Elektronická žádost o 
dotaci byla podána dne 28.1. 2005 (tuto nevyplňoval, ani nepodával Marek Řičář a neobsahovala 
žádné přílohy). Písemnou žádost o dotaci podepsal a podal na MMR Josef Kamenský dne 31.1. 
2005 a její přílohou bylo čestné prohlášení podepsané opět Josefem Kamenským ohledně 
bezdlužnosti vůči státním orgánům. Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek vydal rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dne 4. 4. 2005. Soud toto vůbec bohužel nezkoumal a skutečnost a datum 
rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsudku vůbec nefiguruje. Teprve následně, několik měsíců 
po schválení dotace ministrem pro místní rozvoj (v červenci 2005), byly na přímý pokyn Ing. 
Jiřího Fajfra, vedoucího odboru MMR, doloženy dvě čestná prohlášení podepsané Markem 
Řičářem. Tedy informace uvedené v čestných prohlášeních nemohly mít vliv na 
rozhodování poskytovatele dotace. Soud v  rozsudku zcela účelově tuto časovou souslednost 
pomíjí.  Opět i zde navrhovatel opakuje, že tam uvedené údaje navíc nebyly nepravdivé. 
 
K důkazu:  časová osa průběhu dotačního procesu (příloha č. 4) 

4.4 Existence a směšování dvou dotačních titulů (POV 3 DT 3 a SROP) 

Připomeňme dále, že existovaly dva dotační tituly, a to 1. národní dotační program obnovy 
venkova 3-POV DT 3 (dotační titul 3) Ministerstva pro místní rozvoj, který měl sloužit na 
financování projektové dokumentace, a dále 2. operační program SROP, který měl sloužit na 
následující financování výstavby multimediální technické sítě nazvané jako BONO PUBLICO. 
Soudy obou stupňů podle názoru navrhovatele oba tyto dotační tituly mnohdy směšují. Finanční 
prostředky, o které mělo jít v trestním stíhání ve výši 15,5 milionu Kč, byly poskytnuty výhradně 
z dotačního titulu MMR 3-POV DT 3 a jednalo se výlučně o prostředky ze státního rozpočtu ČR, 
nikoliv o evropské prostředky, jako v případě SROP. 
 
Soudy přitom směšují existenci dvou dotačních titulů, a to DT- 3 a SROP; zaměňují žádosti o 
dotaci do obou titulů, a to zejména v souvislosti s náklady projektu. Směšuje se účel obou 
dotačních titulů, kdy v DT-3 šlo o vypracování projektové dokumentace a ve SROP šlo o realizaci, 
tedy výstavbu multimediální sítě BONO PUBLICO ČECHY. Dochází k zaměňování povahy 
(původu) finančních prostředků (zatímco u DT 3 šlo o prostředky z rozpočtu České republiky u 
SROP šlo o finanční prostředky EU) i výše nákladů. Zatímco u DT - 3 šlo o projektovou 
dokumentaci, v případě SROP šlo o náklady na výstavbu technologického zařízení. Je 
zaměňováno spolufinancování projektové dokumentace (DT 3, cca 7 milionů Kč) a 



 
 

spolufinancování celého technologického projektu BONO PUBLICO ČECHY (SROP, náklady ve 
výši 311 milionů Kč), škoda a následek; zatímco v DT 3 byla poskytnuta projektová 
dokumentace, tedy nevznikla škoda, v případě SROP nebyly ani vyčerpány finanční prostředky. 
 
Soud „odbíhá“ od dotačního titulu DT 3 a „přesahuje“ z jednoho dotačního titulu do druhého 
(SROP), soud si v podstatě „vypůjčuje“ pro svou kvalifikaci některé prvky z dotačního programu 
SROP a přičítá Markovi Řičářovi i okolnosti, které nejsou relevantní pro trestný čin dotačního 
podvodu (například následnou nerealizaci vlastního projektu BONO PUBLICO ČECHY (výstavbu 
multimediální sítě pavilonů), kterou Marek Řičář nemohl jakkoliv ovlivnit), čímž soudy porušují 
zásadu nullum crimen sine lege. 

V. 

Soud v rozsudku MS v Praze na straně 109 shrnul, že základem, proč byli obžalovaní postaveni 
před soud, bylo podvodné čerpání účelově vázané dotace ve výši 15.500.000 Kč z dotačního 
titulu 3 programu obnovy venkova Sdružením obcí v Podještědí na zpracování projektu Bono 
Publico Čechy. Vrchní soud spatřoval trestný čin, v podpisu prohlášení o zajištění 
spolufinancování budoucí realizace projektu BONO PUBLICO, které považoval za nepravdivé. 

Spáchání tohoto trestného činu je vázáno striktně a výlučně na žádost o dotaci, případně přílohy 
k žádosti o dotaci (tzv. pomocné dokumenty)5, nikoliv na čerpání dotace, jak mylně uvádí soud 
(srovnej skutkovou podstatu úvěrového podvodu, viz výše IV.). 

Posouzení trestnosti jednání navrhovatele tedy spočívá pouze a výlučně v tom, zda Marek 
Řičář, jako konkrétní subjekt, vyhotovil nějaký (z hlediska skutkové podstaty) relevantní 
dokument (žádost o dotaci či její přílohu), zda v takovém dokumentu uvedl nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené údaje, které mohly ovlivnit rozhodování poskytovatele dotace 
(nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 2006 č.j.  I. ÚS 631/05) a pokud ano, a zda tím 
úmyslně vědomě chtěl spáchat trestný čin (stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 
7/2000 v.z.). S ohledem na konkrétní subjekt nelze jiné jednání než uvedení 
nepravdivých údajů ani zohledňovat; v případě spolupachatelství by muselo jednání 
Marka Řičáře vždy být v rámci jednání, které může spáchat konkrétní subjekt. U vyšší 
trestní sazby je třeba navíc prokázat, zda vznikla škoda velkého rozsahu. 

Ing. Marek Řičář upřesňuje, že nepodepsal žádost o dotaci ze dne 31.1. 2005 (tu podepsal Josef 
Kamenský) ani přílohu která byla připojena k této žádosti o dotaci (tuto přílohu – prohlášení 
žadatele o bezdlužnosti vůči státním orgánům ze dne 31.1. 2005 opět podepsal Josef Kamenský). 
 
Ing. Marek Řičář podepsal pouze dvě čestná prohlášení, která však nebyla ani žádostí o dotaci, 
ani její přílohou (nejsou tzv. pomocnými dokumenty k žádosti o dotaci). Obě prohlášení navíc 
obsahovala pravdivé údaje. Avšak obě tyto přílohy neměly vliv na rozhodování MMR o 
poskytnutí dotace, protože byly podepsány a dodány na MMR až cca 4 měsíce poté co ministr 
pro místní rozvoj vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jenom tyto dva dokumenty přílohy 
k žádosti o dotaci jsou relevantní pro posouzení dotačního podvodu podle § 212, neboť 
z hlediska trestnosti není vyžadováno ani uvedení v omyl, ani vznik škody, zároveň se však musí 
jednat o údaje, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování poskytovatele dotace o poskytnutí 
dotace. 
 
Z hlediska skutkových okolností a jejich právní kvalifikace je tedy relevantní zejména tento úsek 
v souvislosti s žádostí o dotaci, resp. případně s jejími přílohami (to je popsáno na straně 7 
rozsudku MS v Praze). Jiné skutečnosti pro spáchání trestného činu dotačního podvodu 

                                                           
5
 Podle judikatury pachatelem může být sice i osoba, která uvede nepravdivé údaje do přílohy k žádosti o 

dotaci, avšak i v tomto případě platí, že údaje uvedené v pomocných dokumentech musí být a) nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené a zároveň b) musí být vázány na žádost o poskytnutí dotace, a to navíc (C.) v takové 
míře, aby mohly ovlivnit poskytovatele dotace v jeho rozhodování o poskytnutí dotace. 



 
 

podstatné nejsou. Soudy zjevně tyto dokumenty, podepsané Markem Řičářem nesprávně 
považují za povinné přílohy k žádosti o dotaci (na straně 6 bod 2 rozsudku Městského 
soudu v Praze6 a dále na straně 7 písm. b)).7 
 
Rozsudek se však z 90 % zabývá jinými okolnostmi, než spácháním dotačního podvodu podle 
§ 212 tr. zákona, vytváří zapeklitý a skutkově složitý příběh, a tím rozšiřuje a extrahuje tuto 
skutkovou podstatu na okolnosti, které se spácháním TČ dotačního podvodu v podstatě 
nesouvisí (například obšírně řeší projednávání na MMR, druhý dotační titul SROP, ačkoliv 
posuzován měl být program DT 3 apod.). Znění rozsudku účelově vytváří dojem, že Marek Řičář 
byl u všeho, každému radil co vyplnit, dohodnul obsah žádosti, podal ji apod., s čímž nesouhlasí. 
Jeho role z hlediska žádosti o dotaci, která je relevantní pro trestní stíhání, je podstatně menší (a 
v podstatě relevantní trestněprávní jednání je uvedeno pouze na straně 7 rozsudku MS v Praze).  
 
Celkové pojetí rozsudku opravdu budí dojem rozsáhlého dotačního podvodu, v němž 
nejdůležitější roli měl mít Marek Řičář a navozuje dojem, že tento je organizátorem trestného 
činu (ačkoliv takto formálně kvalifikován nebyl). Takovou prezentaci skutkových okolností však 
navrhovatel rezolutně odmítá. 
 
Soud dle názoru navrhovatele neizoloval relevantní skutkový stav případu s ohledem na osobu 
navrhovatele a skutkovou podstatu trestného činu.8 Nutno připomenout i na tomto místě, že 
trestný čin dotačního podvodu může spáchat (byť jako spolupachatel) jen tzv. konkrétní subjekt, 
tedy v zásadě se trestně postižitelné jednání omezuje na uvedení nepravdivých údajů do žádosti 
o dotaci, případně do jejích příloh. 
 
Právě proto, že rozsudek je tak rozsáhlý, tak navrhovatel je nucen vyjádřit se nejen k žádosti o 
dotaci, a dokumentům, které Marek Řičář podepsal, a které jsou relevantní pro dotační podvod, 
ale i ke všem skutečnostem, které jsou mu rozsudkem kladeny za vinu, případně jsou mu 
přičítány, ale které dle jeho názoru již pro spáchání trestného činu dotačního podvodu 
relevantní nejsou, aby tu přemíru informací separoval a uvedl na pravou míru. Ale proč soud 
takovou prezentaci skutků vytváří? Proto, aby udržel svou konstrukci kriminalizace jednání. 
Rozsudek se obsesivně vyhýbá datu 4.4. 2005, kdy došlo k přidělení dotace a naopak rozšiřuje a 
zdůrazňuje období od ledna 2005 do července 2005, do kterého spadají dvě přílohy žádosti o 
dotace. Soud tak činí proto, aby nespadla jeho konstrukce dotačního podvodu. Navrhovatel proto 
nejvíce vyčítá rozsudku, že rozšiřuje trestní postih na okolnosti, které nejsou z hlediska 
dotačního podvodu rozhodné, čímž je porušena zásada nullum crimen sine lege, protože je 
kriminalizováno jednání, které není trestným činem, anebo jehož nelze následky přičítat 
Markovi Řičářovi (např. rozsudek konstruuje argument, že projekt BONO PUBLICO nebyl míněn 
vážně, tedy podvědomě viní Marka Řičáře, že projekt BONO PUBLICO neměl být od počátku 
realizován, čímž soud vybočuje a zaměňuje dva dotační tituly, občas rozsudek „vykročuje“ do 
SROP apod.). Kromě toho, že soud pomíjí fáze dotačního procesu (fázi žádosti o dotaci, schválení 
dotace, administraci či čerpání dotace, kontrolu plnění), rozsudek dále směšuje oba dotační 
tituly, jak bylo výše rozvedeno v článku 4.4 . 
 
Ke kvalifikaci trestného činu legalizace výnosů trestné činnosti se navrhovatel vyjádří v části 
XIX., avšak již nyní namítá, že finanční prostředky nebyly získány trestnou činností, tedy ani se 
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 V návaznosti na to obžalovaní Ing. arch. Marek Řičář, Jiří Bažant a Josef Kamenský upřesnili obsah 

povinných příloh této žádosti a dne 25. Července 2005 tyto přílohy podali (…) 
7
 (…) Obžalovaný Ing. arch. Marek Řičář zpracoval a a jménem společnosti Bono Publico o.p.s. podepsal 

další dvě přílohy žádosti o uvedenou dotaci (…) 
8
 Podle judikatury Ústavního soudu ČR musí být z procesně právního pohledu jednoznačně zjištěno a 

prokázáno, že se skutek objektivně stal, že představuje skutečně závažnou hrozbu pro společnost jako 
celek a že odsouzená osoba je skutečně tou, která dané jednání spáchala. 



 
 

nemohlo jednat o výnosy z trestné činnosti. Podrobnější odůvodnění podnětu k podání stížnosti 
pro porušení zákona je uvedeno v části B. 
 

VI. 
ZÁVĚREČNÝ NÁVRH 

 
Vzhledem k výše uvedenému si navrhovatel dovoluje požádat ministra spravedlnosti, aby 

 
1. podal Nejvyššímu soudu ČR stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného ve 

smyslu ustanovení § 266 a následující trestního řádu, 
 

2. navrhl Nejvyššímu soudu ČR odložení výkonu trestu odnětí svobody podle § 275 odst. 
4 trestního řádu.  

 

 

 

 

Ing. arch. Josef Marek 



 
 

BLIŽŠÍ ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA 

 
ČÁST B K JEDNOTLIVÝM ZNAKŮM TRESTNÉHO ČINU DOTAČNÍHO 

PODVODU 
 

VII. 
TRESTNÝ ČIN DOTAČNÍHO PODVODU 

 

7.1  Aplikovatelný trestní zákon – časová působnost 

 
Ačkoliv soudem posuzované jednání se odehrálo v roce 2005 a později, tedy za účinnosti zákona 
č. 140/1961 Sb. v tehdejším znění, kdy dotační podvod byl zahrnut pod trestným činem 
úvěrového podvodu (§ 250b), soud aplikoval nový trestní zákon (zákon č. 40/2009 Sb. 
v platném znění), protože vyhodnotil novou právní úpravu pro obviněné jako výhodnější. 
Navrhovatel předesílá, že v tomto podání odkazuje četně na judikaturu k úvěrovému podvodu 
podle starého trestního zákona (č. 140/1961 Sb. v platném znění), neboť dotační podvod byl 
v tehdejší úpravě subsumován pod úvěrový podvod, gramatické znění obou skutkových podstat 
je v podstatě identické ve starém i v novém trestním zákoně, a zároveň předmětné jednání se 
datuje do účinnosti původního trestního zákona. V každém případě podle navrhovatele lze na 
dotační podvod použít většinu judikatury ohledně úvěrového podvodu. 
 
7.2 Skutková podstata dotačního podvodu 
 
Dle § 212 odst. 1 trestního zákoníku se tohoto trestného činu dopustí: pachatel, který v žádosti 
o poskytnutí dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje 
zamlčí. Trestný čin je posuzován i podle odstavce 5 písm. a) spáchá–li pachatel uvedený 
čin jako člen organizované skupiny. Trestný čin je posuzován i podle odstavce 6 písm. a), 
způsobí –li pachatel trestným činem škodu velkého rozsahu. 
 
Ustanovení o trestném činu dotačního podvodu podle § 212 zajišťuje ochranu poskytování 
subvencí, dotací nebo návratných finančních výpomocí, jakož i jejich účelovému určení. 
Pachatelem (spolupachatelem) trestného činu může být pouze konkrétní subjekt – osoba, která 
uvede (tedy vyplní či podepíše) nepravdivé údaje v žádosti o dotaci.  
 
Trestní odpovědnost může v případě dotačního podvodu vzniknout jen v návaznosti na žádost o 
poskytnutí dotace (usnesení NS 6 Tdo 845/2004 ze dne 16. února 2005 a prof. Pavel Šámal9), 
nikoliv v pozdější fázi. Nepravdivé údaje musí ovlivnit poskytovatele při rozhodování, zda dotaci 
poskytne, či nikoliv10 (dotace je poskytnuta rozhodnutím ministra o poskytnutí dotace). 
 
Z hlediska subjektivní stránky trestného činu jde ve smyslu § 13 odst. 2 trestného zákona o 
úmyslný trestný čin, tedy z hlediska zavinění se požaduje úmysl. Zatímco u základních 
skutkových podstat platí zásada, že pravidlem je úmyslné zavinění a v zákoně musí být vždy 
výslovně uvedeno, pokud k trestnosti postačí zavinění z nedbalosti (§ 13 odst. 2 TZ), platí o 
zvlášť přitěžujících okolnostech (neboli o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby) 
zásada opačná, ze které vyplývá, že nestanoví-li trestní zákon něco jiného, postačí zavinění 
z nedbalosti. 
 
 
 

                                                           
9
 prof. Pavel Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, 1912 s. 

10
 Nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 2006 č.j.  I. ÚS 631/05. 



 
 

7.3 Specifika trestného činu dotačního podvodu 
 
Trestný čin dotačního podvodu má oproti trestnému činu „klasického“ podvodu či pojišťovacímu 
svá specifika. Jedná se o tzv. abstraktní ohrožovací delikt a tzv. předčasně dokonaný trestný čin, 
což znamená, že je spáchán ve stadiu přípravy, nemusí dojít ani k uvedení omylu poskytovatele 
dotace, ani ke vzniku škody. Například oproti podvodu podle § 250 starého trestního zákona se 
k jeho spáchání nevyžaduje vznik škody, ledaže se použije vyšší trestní sazby, pachatelem 
nemůže být každý, ale tzv. konkrétní subjekt (osoba). Na druhou stranou i zde soud musí 
prokázat úmysl spáchat trestný čin (vědomě lživě uvést nepravdivé údaje)11.  
 
Podle důvodové zprávy bylo účelem konstrukce trestného činu dotačního podvodu ve formě 
předčasně dokonaného trestného činu zjednodušit či zrychlit dokazování. Ústavní soud v obecné 
rovině neshledal tuto konstrukci (trestnost bez způsobení škody v prvním odstavci; menšinová 
část poslanců byla proti) neústavní, zároveň zdůraznil nutnost zohlednění všech okolností 
případu a zásadu subsidiarity trestního postihu (nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 2006 č.j.  I. 
ÚS 631/05).12 
 
Právě proto, že trestní právo kriminalizuje předčasně dokonaný trestný čin, kterým dotační 
podvod je, o to větší musí být při trestní represi, jakož i při ukládání trestů, kladen důraz na 
řádné prokázání všech znaků trestného činu a musí být zohledněny všechny okolnosti 
případu, které mohou být rozhodné pro společenskou nebezpečnost trestného činu a znaky 
trestného činu dotačního podvodu musí být vykládány restriktivně. Důraz je kladen na 
odůvodnění rozsudku a jeho vnitřní nerozpornost.13 V nálezu Ústavního soudu spis. zn. I. ÚS 
631/2005 ze dne 7.11. 2006 je uveden test proporcionality trestněprávní represe, který 
přikazuje zkoumat, zda je prostředek použitý k dosažení cíle prostředkem nezbytný, a který 
zohledňuje konkrétní okolnosti případu (i usnesení III. ÚS 1748/08), například to, zda se 
poškozený přihlásil do trestního řízení s nárokem na náhradu škody, zkoumá i přístup 
poškozeného apod. 
 
V souvislosti s úvěrovým a dotačními podvody judikatura (nález Ústavního soudu ze dne 7.11. 
2006 č.j.  I. ÚS 631/05) dovodila, že orgány činné v trestním řízení pečlivě zkoumat, zda 
uvedení nepravdivého údaje bylo v objektivní poloze vůbec způsobilé ohrozit zájem 
chráněný trestním zákonem, a to jak z hlediska reálného vlivu nepravdivého údaje na úvahu 
poskytovatele úvěru o návratnosti půjčených peněz (poskytnutí dotace), tak z hlediska výše 
reálně hrozící škody. Z principu nezbytnosti plyne, že možnost využít trestněprávního 
prostředku nesmí být natolik snadná, aby pro oprávněné subjekty bylo nejvýhodnější zcela 
rezignovat na aktivní ochranu jejich práv a zájmů v míře, jež po nich lze rozumně požadovat 
(např. dohlížet na faktické poskytovatele úvěru a jimi dávané pokyny). Takový stav by odporoval 
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 Dle stanoviska č. 7/2000 Sb. v.s. Nejvyššího státního zastupitelství se za nepravdivý údaj jako znak 
skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu ve smyslu ustanovení § 250b odst. 1 trestního 
zákona považuje údaj, který není v souladu se skutečným stavem, a který pachatel vědomě lživě uvede 
v žádosti o poskytnutí dotace. 
12

 (…) Z důvodové zprávy plyne, že materiální stránce se zákonodárce věnoval jen letmo a ne zcela 
dostatečně zohlednil jak ohrožovací podstatu deliktu, tak v zásadě výjimečnou legislativní techniku 
postihující „předpolí“ trestné činnosti (….) 
13 III.ÚS 1748/08. Způsob, jakým jsou uvedené skutkové podstaty formulovány, klade ovšem vysoké 

nároky na postup obecných soudů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 tr. řádu., resp. § 125 odst. 1 tr. řádu , 
přičemž jednotlivé formální znaky uvedených trestných činů musejí být s ohledem na subsidiární roli 
trestní represe a humánní charakter demokratického trestního práva vykládány restriktivně. Zejména je 
třeba zdůraznit zásadu odpovědnosti jen za zavinění ("nullum crimen sine culpa"), jež je 
odpovědností subjektivní ve smyslu § 3 odst. 3, § 4 a 6 trestního zákona. V případech podezření ze 
spáchání pojistného či úvěrového podvodu nelze odhlížet od velké variability okolností, za nichž k 
uzavírání příslušných smluv dochází. (…) 



 
 

zásadám ultima ratio (krajního prostředku trestního práva) a  vigilantibus iura (právo 
pomáhá bdělým). 
 
Ústavní soud se ve svém rozhodnutí spis. zn. I. ÚS 631/2005 ze dne 7.11. 2006 zabýval tzv. 
testem proporcionality trestního stíhání úvěrového podvodu podle § 250b starého trestního 
zákona, tedy posouzením, zda je trestní prostředek použitý k dosažení cíle prostředkem 
nezbytným, resp. zda je v daném případě naplněn materiální znak trestného činu. Soud 
v konkrétním případě posuzování trestnosti určitého jednání podle Ústavního soudu musí 
zohledňovat: 

- zda se věřitelka necítila být jednáním stěžovatele poškozena, neboť se opakovaně odmítla připojit k 
trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, 

I v tomto případě se MMR nepřihlásilo se svým nárokem na náhradu škody do trestního řízení. 

- že uvedení předmětných údajů nemuselo mít žádný vliv na skutečnost, že stěžovateli byl poskytnut 
spotřebitelský úvěr, který následně splácel a splatil (ohledně dotace lze zkoumat, zda dotace byla 
použita na daný účel, resp. jaký byl průběh dotačního vztahu), 

 

- nelze pomíjet, že od zavedení kriminalizace uvedení nepravdivého údaje, získali věřitelé další 
účinné a dostupné nástroje k posuzování úvěruschopnosti (kredibility, resp. bonity) 
dlužníků, 

Navrhovatel v této souvislosti upozorňuje, že MMR mělo odborný a kvalifikovaný aparát 
úředníků, kteří mohli v jakékoliv fázi poskytnutí dotace buď nedoporučit, nebo zastavit, což se 
nestalo, mohlo požadovat doplňující informace apod. Hodnotitelská komise naopak projekt 
podpořila jednohlasně. 

- možnost využít trestněprávního prostředku nesmí být natolik snadná, aby pro oprávněné subjekty 
bylo nejvýhodnější zcela rezignovat na aktivní ochranu jejich práv a zájmů. Takový stav by 
odporoval zásadám ultima ratio (krajní prostředek) a  vigilantibus iura (právo pomáhá 
bdělým), 
 

- zda věřitelka postihla stěžovatele nějakou (smluvní) sankcí, ačkoli mohlo být významné pro 
posouzení povahy stíhaného jednání, 

Dotaci, subvenci nebo návratnou finanční výpomoc je také možné po jejím poskytnutí v řízení 
podle správního řádu odejmout, mimo jiné proto, že údaje, na jejichž základě byla poskytnuta, 
byly neúplné nebo nepravdivé.14 Navrhovatel připomíná, že Krajský úřad v Liberci a posléze 
Finanční úřad v Liberci rozhodli o vrácení části dotace pro porušení rozpočtové kázně na straně 
příjemce dotace (a tím nebyl navrhovatel), tedy nikoliv z důvodu soudem tvrzeného uvedení 
nepravdivých údajů. 

- nakolik mohlo být stěžovatelovo jednání legitimováno vírou, že jedná dle pokynů věřitelky, 
přičemž posouzení této námitky mohlo mít vliv na posouzení naplnění znaku zavinění (ve vztahu k 
pojmu "nepravdivý údaj"), 

Citujme i další podmínky stanovené v soudní judikatuře, které je soud povinen zkoumat 
při posouzení, zda je v daném případě nezbytné použít trestní prostředek: 

Rovněž podle judikatury Ústavního soudu  (III.ÚS 1748/08), je při posuzování, zda byla naplněna 
skutková podstata trestného činu úvěrové podvodu, je třeba věnovat mimořádnou pozornost otázce 
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 Bakeš, M. a kol., Finanční právo, 3. aktualizované vydání, Praha: C.H. Beck, 2003, s. 106 až 107. 



 
 

naplnění materiálního znaku trestného činu – dostatečného stupně nebezpečnosti činu pro 
společnost.15  
 
I komentářová literatura tam, kde konstatuje trestnost uvedení nepravdivého údaje v žádosti o úvěr, 
současně připomíná nutnost náležitě zvážit materiální stránku trestného činu ve smyslu § 3 
odst. 2 a 4 trestního zákona. Trestněprávní postih má být vyhrazen situacím, kde nepravdivý údaj 
obsahově vůbec neodpovídá skutečnému stavu (Šámal, citované dílo, str. 1500).16 

 
Ústavní soud v dalším rozhodnutí (III. ÚS 1748/08) připomněl, že v případech spáchání trestného 
činu pojistného či úvěrového podvodu nelze odhlížet od velké variability okolností, za nichž 
k uzavírání příslušných smluv dochází, například (…) eventuální nesprávný postup pracovníků 
poškozených podnikatelských subjektů a možný skutkový či právní omyl na straně 
podezřelých, kteří mohli při uzavírání smluv čelit nátlaku, manipulaci či zkreslování významu 
požadovaných údajů (…). 
 
Ze svých úvah však soudy vyloučily ty skutečnosti, z nichž vyplývalo, že pracovníci banky, kteří se 
rozhodujícím způsobem podíleli na poskytnutí úvěru stěžovatelem zastupované obchodní 
společnosti, mohli být srozuměni s vysokou rizikovostí úvěru a s nereálností podnikatelského 
záměru. Nebylo náležitě vysvětleno, co vedlo banku k uvolnění podmínek úvěru (…) Okolnosti 
poskytnutí úvěru, kdy např. po půlročním bezcílném jednání je úvěr náhle poskytnut pár dní před 
koncem roku a postupně je vytvořena provázaná skupina tří vzájemně souvisejících úvěrů, která je v 
důsledku dodatků měnících klíčová smluvní ujednání nepřehledná, společně s výslovnými 
námitkami stěžovatele napovídaly tomu, že pracovníci banky jejich poskytnutím pomocí tzv. 
přeúvěrování, řešili problémy vlastní odpovědnosti za nesplácení starých úvěrů, a je sporné, 
ohledně čeho byli klamáni.17 

 
VIII. 

K SUBJEKTU TRESTNÉHO ČINU – KONKRÉTNÍ SUBJEKT 
 
MŘ byl odsouzen jako spolupachatel trestného činu dotačního podvodu. Jako spolupachatel by 
tedy musel splňovat podmínku tzv. konkrétního subjektu. Na straně 110 rozsudku Městský 
soud v Praze uvádí, že pachatelem zločinu dotačního podvodu může být každý, kdo se podílí na 
sepisování nebo vyplňování žádosti o dotaci a listin s ní spojených. Jak bylo uvedeno výše, 
Marek Řičář žádnou žádost o dotaci ani listiny s ní spojené, nepodepsal. 
 
Dle § 22 TZ je pachatelem trestného činu ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové 
podstaty trestného činu nebo jeho pokusu, přípravy, je-li trestná. Trestní zákoník pro spáchání 
některých trestných činů vyžaduje zvláštní vlastnost nebo způsobilost či postavení pachatele (§ 
114 TZ). Podle toho se rozlišuje konkrétní a speciální subjekt.  
 
V takových případech může být podle § 114 odst. 1 TZ pachatelem trestného činu pouze osoba, 
která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. Totéž platí i pro 
SPOLUPACHATELE. U trestných činů s omezeným okruhem pachatelů (tzv. konkrétní nebo 
speciální subjekt) může být spolupachatelem jen ten, kdo může být pachatelem.18 Osoba, která 
tyto náležitosti nesplňuje,  nemůže být pachatelem  trestného činu dle § 212 tr. zákona, a 
to ani dle odst. 5 jako člen organizované skupiny.  
 
Pachatelem v daném případě dotačního podvodu může být v praxi zásadně žadatel – 
která za něj nebo za žadatele – právnickou osobu takovou žádost sepisuje či vyplňuje a 
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 Šámal, P., a kol., Trestní zákon, komentář, díl II., 6. vydání, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 1501). 
17 nález Ústavního soudu č.j. I. ÚS 558/01 ze dne 25.11. 2003 
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 Trestní právo hmotné, I. obecná část, Oto Novotný a kolektiv, CODEX, část I., str. 170. 
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přitom v takové žádosti uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné 
údaje zamlčí. 
 
Pokud je tedy obžalovaný Říčař označen jako spolupachatelem člen organizované skupiny, 
musí být konkrétním subjektem. Spolupachatelstvím rozumíme spáchání trestného činu 
společným jednáním dvou nebo více osob, kdy každý ze spolupachatelů odpovídá jako kdyby 
spáchal trestný čin sám (§ 9 odst. 2 tr. zák.), tzn. že společné jednání dvou nebo více pachatelů 
musí vždy naplňovat znaky jednání popsaného v příslušném ustanovení trestného činu ve 
zvláštní části  trestního zákoníku. Liší-li se popis v příslušném ustanovení jen s ohledem na 
vymezení konkrétního nebo speciálního subjektu, je možné spolupachatelství v té formě, že 
každý ze spolupachatelů naplní jinou z alternativ uvedených v témž trestném činu. 
 
Dle navrhovatele rozsudek vytváří dojem, že navrhovatel byl organizátorem trestného činu a 
tuto pozici mu přičítá, ačkoliv ho tak soud ani předtím policie a obžaloba formálně nekvalifikuje 
a ačkoliv k tomu nejsou dány podmínky. 

Pachatel, který jinak naplňuje znaky určitého trestného činu a nemůže být uznán vinným za tento 
trestný čin jen proto, že nemá zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, jež charakterizují 
pachatele takového trestného činu, se posoudí jako účastník na trestném činu osoby, která 
takovou vlastnost, způsobilost nebo postavení má. Takové právní kvalifikaci ale musí odpovídat 
usnesení o zahájení trestního stíhání.19 

IX. 
K PODMÍNCE UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO HRUBĚ ZKRESLENÝCH ÚDAJŮ 

 
Městský soud dovodil tři okruhy nepravdivých údajů (a.) celkové náklady projektu, (b.) náklady 
na projektovou dokumentaci a (c.) zajištění spolufinancování. Vrchní soud akcentoval dokument 
uvedený ad c). Podle navrhovatele údaje uvedené pod písm. a) a b) vyžadují znalecké posouzení. 
Marek Řičář od počátku důrazně nesouhlasí se závěrem soudu, který mu klade za vinu, že měl 
účelově specifikovat částku o odhadovaných nákladech realizace projektu ve výši 311.000.000  Kč, 
aby vyhovovaly podmínkám výzvy k podávání žádostí.  
 
V rozsudku na str. 101 soud prvního stupně uvedl, že má za bezpečně prokázané, že 
v dokumentech předkládaných v dané záležitosti jménem Sdružení obcí Podještědí MMR ČR 
byly uváděny zjevně nepravdivé skutečnosti, a to s cílem navenek deklarovat splnění 
podmínek pro poskytnutí a čerpání požadované dotace z dotačního titulu 3 programu 
obnovy venkova, a že se tak dělo bez toho, aby to bylo schváleno sněmem Sdružení obcí 
Podještědí, jak to vyžadoval statut. 
 
9.1  Soud neprokázal, že by údaje uvedené v příloze žádosti o dotaci byly nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené, ani žádné dokazování v tomto směru neprováděl 
 
Marek Řičář se domnívá, že soud se vůbec nezabýval, zda údaje o celkových nákladech 
projektu byly nepravdivé či hrubě zkreslené či nikoliv, tuto skutečnost nedokázal ani o 
tomto neprováděl žádné dokazování. Soud pouze bez dalšího učinil závěr, že se jednalo o 
nepravdivé údaje, a převzal tak zcela tvrzení obžaloby, ačkoliv důkazy předložené obhajobou 
dokazují, že výše nákladů byla precizně počítána na základě reálných podkladů, a tedy byla 
pravdivá (viz dále). 
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 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo 1031/2008, ze dne 20.8.2008 



 
 

9.2  Co je nepravdivým údajem 
 
Nepravdivý údaj = údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, o němž je 
podávána informace v žádosti o poskytnutí dotace, a to byť jen o některé důležité skutečnosti. 
Hrubě zkreslené údaje = údaje, které mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých 
okolnostech, což může vést k zásadně nesprávným závěrům o skutečnostech rozhodných pro 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Nepravdivým údajem ve smyslu § 250b trestního zákona ovšem není každý nesprávný údaj, 
který žadatel uvede, ale pouze takový, který je způsobilý ovlivnit rozhodování poskytovatele 
dotace o tom, zda dotaci poskytne či nikoliv.20 
 
Dle stanoviska č. 7/2000 Sb. v.s. Nejvyššího státního zastupitelství21 se za nepravdivý údaj 
jako znak skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu ve smyslu ustanovení § 250b 
odst. 1 trestního zákona považuje údaj, který není v souladu se skutečným stavem, a který 
pachatel vědomě lživě uvede v žádosti o poskytnutí dotace.22 
 
9.3  Absence znaleckého posouzení ze strany soudu, absence jiného důkazu o nepravdivosti 

údajů uvedených v žádosti o dotaci 
 
Jelikož dotační podvod je abstraktní ohrožovací delikt (usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 
845/2004 ze dne 16. února 2005), a jeho spáchání je předběžně dokonáno, přičemž trestní 
odpovědnost může v případě dotačního podvodu vzniknout jen v návaznosti na žádost o 
poskytnutí dotace, o to větší musí být důraz na to, aby soudy prověřily, zda jsou v žádosti o 
dotaci, případně jejich přílohách, uvedeny nepravdivé či hrubě zkreslené údaje. Navíc, 
mají-li být takovými informacemi informace technické či ekonomické, je nutné zajistit znalecký 
posudek, na což soud zcela rezignoval, stejně jako na jiné způsoby, kterými by nepravdivost 
údajů dokázal. 
 
Podle názoru obviněného je výši nákladů potřeba považovat za otázku odbornou ve smyslu 
ustanovení § 105 odst. 1 trestního zákona. Podle tohoto ustanovení, je-li k objasnění 
skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním 
řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 
postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. Soud pro posouzení této odborné 
otázky pochybil, když nenechal zpracovat znalecký posudek ohledně výše nákladů v žádosti o 
dotaci. 
 
9.4 Opomenutý znalecký posudek opatřený obhajobou 
 
Znalecký ústav Grant Thornton Valuations, a.s. dospěl k závěru, že způsob stanovení celkových 
nákladů projektu BONO PUBLICO ČECHY ve fázi podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 3 – 
POV – na zpracování projektové dokumentace projektu BONO PUBLICO ČECHY do SROP je na 
nákladové úrovni 2005-2006 reálný, věcně správný a relevantní, jakož i celkové náklady BONO 
PUBLICO ČECHY ve výši 311 milionů Kč a náklady na projektovou dokumentaci ve výši 22,5 
milionů Kč. Soud k tomuto důkazu, který obhajoba musela nechat vypracovat, protože soud tak 
sám neučinil, vůbec nepřihlédl. 
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 Zastavme s u pojmu „vědomě lživě“. Znovu zopakujme, že Marek Řičář pouze dodal čestné 
prohlášení jako přílohu k již schválené dotaci, které obsahovalo výši předpokládaných nákladů na 
projekt Bono Publico. 



 
 

Nedostatečně odůvodněným odmítnutím důkazu navrhovaného stěžovatelem obecnými soudy za 
situace, kdy se jednalo o takový důkaz, kterým mohla být potvrzena či vyvrácena obhajoba 
stěžovatele a bez důvodných pochybností zjištěn skutkový stav v dané věci a najisto postaven 
závěr, zda stěžovatel svým jednáním naplnil i subjektivní stránku stíhaného trestného 
činu, je porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). (…) 
Jedná se  o tzv. opomenutý důkaz. Ústavní soud, II. ÚS 418/03, [125/2005 USn.] 

 
K důkazu:  znalecký posudek znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. č. 2013 – 107/2011 ze dne 8. 

prosince 2011 – posouzení relevantnosti nákladů projektu Bono Publico Čechy 

 
9.5 Marek Řičář je přesvědčen o tom, že náklady na realizaci projektu byly správné a 

odpovídaly rozsahu a technické náročnosti projektu, což vylučuje jeho úmysl provést 
dotační podvod.  

 
Marek Řičář naprosto odmítá závěr soudu, že náklady projektu BONO PUBLICO byly jakkoliv 
vykonstruované. O tom, že projekt Bono publico byl dlouhodobě připravován a propočítáván 
svědčí mimo jiné to, že se ho účastnili zástupci dodavatelů technických částí projektu. Tito 
potvrdili nejenom reálnost a jedinečnost projektu, ale i spolupracovali na ekonomických 
výpočtech nákladů projektu. Soud tyto důkazy, které vyvrací závěry soudu o nereálnosti, 
neochotě projekt realizovat či nadhodnocení nákladů projektu, zcela přehlédl. Jmenujme např. 
svědectví Ing. Halíře, zaměstnance společnosti České radiokomunikace, Ing. Šudomu majitele a 
zaměstnance společnosti, u které byla objednána výstavba prvního šasi neboli skříně pro to 
koncové zařízení pro připravovaný projekt v Liberci, Ing. Kopeckého, konzultanta projektu ve 
společnosti Český telecom, Petra Svobodu, zaměstnance spol. TELMO, což byla opět společnost, 
která dlouhodobě participovala na přípravě technologické části projektu BONO PUBLICO Čechy, 
Ing. Formánka, zaměstnance společnosti SISCO. 
 
Proti tomuto mylnému závěru soudu ovšem stojí důkazy a svědkové, kteří přesvědčivě doložili 
před soudem, že MŘ při odhadu nákladů projektu postupoval způsobem lege artis s využitím 
několikaleté předchozí přípravy projektového záměru BPČ, jak to dokládají soudu předložené 
listiny i spolupráce s řadou renomovaných partnerů s nezpochybnitelným kreditem - 
kromě jiného Český telecom, a.s., Telmo, a.s., DHV, s.r.o. (studie proveditelnosti od DHV 
s.r.o., žádost o dotaci ze SROP v roce 2004, nabídky a svědectví obchodních partnerů podílejících 
se na přípravě záměru – Český telecom, Telmo, atd.).  
 
 Tato důkazní situace pak jednoznačně vyúsťuje v další zásadní důsledky – nejprve byl sestaven 
přibližný propočet nákladů projektu, z něho odvozena cena za projektovou dokumentaci ve výši 
odpovídající teoretickým limitům, ta byla posléze nabídnuta objednateli, z jeho strany přijata a 
vtělena do smlouvy o dílo a následně podle této smlouvy proběhlo plnění, které žádná ze 
smluvních stran nenapadla a nereklamovala. 
 
Kdyby se mělo jednat o umělou kalkulaci nákladů, stačilo by udělat práv matematických operací 
na papíře a nebylo by potřeba konzultovat ceny součástek technického zařízení a angažovat 
odborníky z několika renomovaných společností a činit ostatní složité přípravné práce. 
 
K důkazu:  studie proveditelnosti společnosti DHV s.r.o. 

zápis z jednání České telecomu – Zápis z jednání č.2_E jednání dne 21.10. 2005 
Výpověďmi svědků Ing. Kopeckého (transkripce jeho výpovědi je uvedena v příloze č. 8 
k tomuto podání) 

 
 
 
 



 
 

9.6 Srovnání nákladů projektů podobných projektu BONO PUBLICO („Naše adresa“ apod.) 

Je zcela neoddiskutovatelné, že projekt BONO PUBLICO byl v daném čase výjimečným 
projektem, jehož cílem byla multimediální telekomunikace a komunikace mezi regionálními 
partnery (internetizace) na území České republiky.  Pokud soud prvního stupně nepovažoval za 
nutné nechat zpracovat odborný znalecký posudek ke zjištění  skutečných realizačních nákladů 
projektu BONO PUBLICO, je nutno uvést, že měl alespoň provést porovnání nákladů s náklady 
obdobných projektů v dané oblasti, jako je například projekt „Naše adresa“.   
 
Vzhledem k tomu, že obžalovaný nemá přístup k citlivým údajům jiných podnikatelských 
subjektů, má k dispozici pouze informaci z ČTK ze dne 30.10.2010, kde mluvčí skupiny PPF 
Alexej Bechtin uvedl, že do projektu investovali minimálně 200 milionů Kč. Dalším obdobným 
projektem je Czech point, který v podstatě funguje na všech poštách a dalších institucích ČR a je 
založen na obdobném principu jako projekt BONO PUBLICO. Náklady na vybudování sítě Czech 
point zcela jistě byly vyšší než náklady projektu BONO PUBLICO a dle názoru obžalovaného by 
bylo možno tyto dotazem soudu u Ministerstva vnitra ČR, který je jeho provozovatelem, zjistit. 
 
Dotační projekt DT 3 podporoval „pilotní“ projekty (v tomto případě šlo o internetizaci; viz 
zásady MMR), z čehož lze usuzovat, že šlo o zkušební, průzkumný, zavádějící a mnohdy 
inovativní projekty, například např. za pilotní projekt se označuje první projekt, kde se 
testují výsledky, důsledky atd. a zjišťují nedostatky atd. Jak soud mohl tak jednoduše a bez 
dalšího prohlásit, že má za prokázané, že náklady projektu byly nepravdivé, když s takovým 
projektem nebyly zkušenosti? Jak mohl znát technickou stránku věci? 
 
9.7 Konzultace výše nákladů na MMR 

Co se týká nákladů projektu v odhadované výši zhruba 311.000.000,- Kč. I tato otázka byla velmi 
pečlivě konzultována a diskutována s Ing. Jiřím Faifrem, a to opakovaně, ještě před zasedáním 
Sdružení obcí Podještědí v červenci roku 2005. Neboli, ministerstvo vědělo, že projekt je 
koncipovaný jako síťovaný, modulární projekt, který by v budoucnu měl pokrýt celé území 
České republiky, měl by umožňovat přesahy do zahraničí, a to nikoliv tzv. pevnou 
infrastrukturou, ale programem, kontenty a službami. Proto otázka přiměřenosti, 
adekvátnosti nákladů, byla vyjasněna mezi zpracovatelem projektu BONO PUBLICO, o.p.s., 
Sdružením obcí Podještědí a ministerstvem, ještě před tím, než byla dotace definitivně 
přidělena.  
 
9.8 Upřesnění záměny jednotlivosti za celek (jednoho modulu za souhrn všech modulů) ve 

vztahu k výši nákladů 
 
Obžaloba tvrdí, že uváděné předpokládané celkové náklady budoucího projektu BONO PUBLICO 
ČECHY ve výši 311.000.000,- Kč jsou nepravdivé, že náklady tohoto projektu jsou pouze 935.068,- 
Kč.  
 
Jedná se o naprosté a možná jedno z největších nepochopení této věci a jednu z největších 
chyb rozsudku. Soud totiž směšuje celkovou výši nákladů na celý projekt (modulární projekt – 
telekomunikační síť, která se skládala z jednotlivých modulů) ve výši 311 milionů Kč (tento 
projekt zahrnoval souhrn celkem88 dílčích modulů - MTP)23, které byly uvedeny v žádosti o 
dotaci a náklady na jeden modul (jednu podsoučást této sítě – jeden pavilon) ve výši cca 2,5 
milionu Kč. To však neznamená, že by výše celkových nákladů na celek projektu nebyla 
311 milionů Kč! 
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 MTP – multimediální telekomunikační pavilon 



 
 

Touto logikou by projekt Bono Publico byl nadhodnocený 300 krát (cca 900 tisíc Kč vs. 311 
milionů Kč) ?! To je zjevný nesmysl a zřejmě by si toto nikdo nedovolil ani předložit 
poskytovateli dotace, nebo by to znamenalo, že úředníci MMR by si tuto skutečnost nechali ujít ? 
 
Toto nepochopení pravděpodobně vzniklo takto: V rámci administrace žádosti o dotaci na 
realizaci projektu Bono publico Čechy (Liberec), což byla cca jedna setina celého projektu Bono 
Publico Čechy (žádost na jeden pavilon), sice samostatně částečně provozu schopná, nicméně 
s ohledem na omezenou funkčnost do okamžiku náběhu větší části síťového projektu BP do 
provozu se všemi multimediálními službami, konstatuje řídící orgán SROP, že celková výše 
uznatelných nákladů činí 935.068 Kč, resp. 2,499 mil. Kč celkových nákladů. Řídící orgán SROP 
se zde však vyjadřuje pouze k celkovým nákladům a uznatelným nákladům jednoho jediného (a 
to libereckého) modulu, nikoliv k celkovým nákladům tohoto modulárního projektu 
(telekomunikační sítě Bono Publico). Řídící orgán v Liberci neposuzoval, a ani nemohl 
posuzovat, protože mu celá dokumentace nebyla ani předložena, posuzoval toliko dokumentaci 
k jednomu modulu. 
 
Výše uvedené závěry řídícího orgánu SROP vytrhuje obžaloba a po ní soud z kontextu a 
zcela nekompetentně anebo patrně účelově vykládají vztah mezi celkovými náklady 
projektu a náklady na pořízení projektové dokumentace zcela zavádějícím způsobem. 

Záměna odhadovaných celkových nákladů projektu BPČ za náklady jednoho MTP = koncového 
zařízení v rámci projektu je zcela zavádějící i proto, že se jedná se o záměnu ceny celého 
síťového a modulárního projektu před zpracováním projektové dokumentace za rozpočtové 
náklady jednoho koncového modulu celé sítě z celkového počtu min. 88 ks, sestavené na základě 
projektové dokumentace. Ani v případě uváděných nákladů 935tis. Kč se nejedná o skutečné 
náklady jediného modulu, ale pouze o část rozpočtových nákladů, o část, která byla zcela uměle a 
nadto nekompetentně dekonstruována z rozpočtového kompletu jednoho koncového zařízení = 
modulu v rámci síťového projektu BPČ úředníkem CRR bez potřebné odborné kvalifikace, 
zemědělským inženýrem Vašákem. 
 
K důkazu:  zobrazení vztah jednotlivých modulů a celku žalobce uvedl v ilustračním náčrtu, který je 

přiložen v příloze č. 1 a 2 k tomuto podání 

 
9.9  Vyjádření ke spolufinancování celkových nákladů projektu (dotační titul SROP) 

Předně je nutno uvést, že je třeba rozlišovat spolufinancování pořízení projektové dokumentace 
ze strany SOP (tedy spolufinancování v programu DT3) a spolufinancování budoucí realizace 
(výstavby) projektu BONO PUBLICO ČECHY (tedy spolufinancování v programu SROP), což soud 
opět v rozsudku směšuje. Marek Řičář se opět vyjádří výlučně k dokumentu, který podepsal, a to 
je prohlášení o zajištění budoucího financování projektu BONO PUBLICO ze dne 9. června 2005 
(druhé prohlášení o zajištění spolufinancování projektové dokumentace ze dne 20. června 2005 
podepsal pouze Josef Kamenský a nikdo jiný, který ho doručil dne 25. července 2005 na MMR). 

Pokud by se měl navrhovatel vyjádřit ke spolufinancování budoucí výstavby projektu BPČ, uvádí, 
že tento dokument nebyl součástí žádosti o dotaci ani s ní bezprostředně nesouvisel a nebyl 
rozhodný pro rozhodování o poskytnutí dotace24, jak mylně uvádí rozsudek MS na straně 7 (viz 
též zásady MMR). Samo MMR tomuto dokumentu nepřiznávalo žádnou relevanci. Dále je pro 
tento bod příznačné, že požadavek na předložení čestného prohlášení žadatele ohledně 
spolufinancování následně ministr Martínek zrušil také v předmětném dotačním (viz 
poznámky pod čarou části 10.3, kde jsou přepisy výpovědi ministra Martínka a Ing. 
Fajfra), neboť podle něj nemělo vypovídací hodnotu o spolufinancování dotačních akcí a 
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 Z výpovědi Jiřího Fajfra z MMR (viz protokol o hlavním líčení ze dne 16. 8. 2010) vyplývá, že čestné 
prohlášení o zjištění spolufinancování budoucí realizace nemělo žádný vliv na rozhodování MMR o 
poskytnutí dotace. 



 
 

následně byl tento dokument zrušen. Dle názoru Marka Řičáře tento dokument neměl 
vliv na rozhodování o přidělení dotace, a to ani obecně, ani v tomto konkrétním případě. 
 
V čestném prohlášení byl závazek „zajistí finanční krytí“, z čehož vyplývá, že toto 
spolufinancování bude zajištěno v budoucnu. Toto čestné prohlášení bylo velmi obecné a 
poskytovatel dotace nevyžadovat prokázání konkrétního zajištění finanční spoluúčasti. Rovněž 
MMR to vykládalo tak, že financování nemusí být zajištěno hned, ale v budoucnu (výpověď 
starostů a samotného Fajfra), stačilo budoucí spolufinancování (nakonec SROP měl být na 
několik let), tedy byl tam závazek spolufinancování zajistit do budoucna.25  
 

Soud konstatuje, že „Tomu (Fajfrovi) se tehdy v podstatě podařilo přesvědčit řadu z nich o 
přínosnosti celého projektu a překonat jejich obavy z toho, že SOP nemá potřebné zdroje na jeho 
spolufinancování. Uklidnil je v podstatě tím, že podmínku finanční spoluúčasti na dotovaných 
projektech nesplňuje většina jejich příjemců, aniž by to pro ně mělo jakékoliv negativní důsledky.“ 

 
Na straně 31 Městský soud interpretuje výpověď Josefa Kamenského: 
 

(…)„všechny současně uklidnilo to, že Ing. Fajfr byl seznámen s tím, že SOP nedisponuje částkou, 
která měla představovat jeho finanční spoluúčast…., a přesto je ujistil, že v tom není žádný problém, 
a že prakticky žádný z žadatelů o dotaci nemá v počátečních fázích potřebné finanční 
prostředky“.(…) 

 
Spolufinancování žadatele mohlo být a také bylo s vědomím a souhlasem gestora dotačního 
programu na MMR Ing. Fajfra zajištěno i výnosem z prodeje služeb a produktů, jak to kromě 
jiného je legitimizováno a legalizováno výpovědí Ing. Fajfra a informacemi z dále uvedených 
zdrojů, nadto nebyl tento postup ani následně zpochybněn ze strany MMR, FÚ, KÚ. Ještě v roce 
2004, kdy nebylo zcela zřejmé, jaké bude finální schéma projektu se připravovala i verze, kdy by 
bylo možno pavilony prodat Telecomu a žádat dotace na pronájem pavilonů, jak vyplývá 
z návrhu smlouvy o uzavření budoucí (kupní) smlouvy mezi společností Český Telecom a.s. a 
Bono Publico o.p.s. Ze smlouvy vyplývá, že za splnění podmínek měl Český Telecom a.s. odkoupit 
100 modulů multimediálních telekomunikačních pavilonů. 
 
Je opravdu účelem trestně právní represe kriminalizovat jednání, které sami úředníci 
poskytovatele dotace označují za běžnou dotační praxi? Neukazuje to spíš na chaos, liknavost 
MMR, resp. na to, že nikdo ze zúčastněných se nedomníval, že by páchal nějakou trestnou 
činnost? To by znamenalo nepřípustnou nahodilost trestní represe. Jedná se zároveň o vnitřní 
rozpornost rozsudku, kdy na jedné straně je Marek Řičář označován za hlavní motor trestného 
činu na straně druhé v odůvodnění je zřejmá role Ing. Fajfra. 
 

K důkazu:  Zápis z jednání České telecomu – Zápis z jednání č.2_E jednání dne 21.10. 2005 příprava 
realizace pilotní fáze tzn. několik pavilonů, na kterých se bude zkoušet provoz celé sítě 

 
 
 
 
 

                                                           
25 Výpověď Ing. Jiřího Fajfra:_Vrátil bych se k tady citovanému čestnému prohlášení za BONO PUBLICO, 

o.p.s., kde zde zaznělo, že čestné prohlášení obsahuje větu, že BONO PUBLICO má zajištěné vlastní zdroje, 
skutečnost je taková, že čestné prohlášení, pokud se nemýlím, obsahuje větu, že BONO PUBLICO zajistí 
vlastní zdroje nebo financování. Vidíte vy, jako garant dotačního titulu 3 a jako příjemce tohoto čestného 
prohlášení v rámci dokladové části žádosti rozdíl mezi formulací má zajištěné a formulací zajistí? 
Samozřejmě, že rozdíl tam je, když má zajištěné, tzn. že už teď ví, jakým způsobem to zajistí a jestli zajistí, 
tak to bude řešit někdy následně. 



 
 

9.10. Vyjádření ke spolufinancování projektové dokumentace (dotační titul DT 3) 
 
Jak bylo uvedeno výše, Marek Řičář prohlášení o spolufinancování projektové dokumentace 
nepodepsal. Přesto se k tomu vyjádří, protože soud mu toto na straně 8 rozsudku MS přičítá. 
Pokud by se měl navrhovatel vyjádřit ke spolufinancování projektové dokumentace, tam proběhl 
zápočet. Zápočet je přitom běžnou dotační praxí např. Státního fondu životního prostředí. 

 
X. 

K PODMÍNCE, ŽE NEPRAVDIVÉ ÚDAJE MUSÍ BÝT UVEDENY V ŽÁDOSTI O 
POSKYTNUTÍ DOTACE – TRESTNĚPRÁVNĚ RELEVANTNÍ DOKUMENT 

 
Při posuzování skutkové podstaty dotačního podvodu je nutno položit otázku, v jakém právně 
relevantním dokumentu lze spáchat trestný čin dotačního podvodu, a do kdy je možno jej 
spáchat? 
 
Navrhovatel namítá, že: 

- Navrhovateli přičitatelné dokumenty (čestná prohlášení byla vydána a doložena na MMR 
až po posouzení a schválení dotace na MMR) byly doloženy až po vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a neměly vliv na rozhodování o poskytnutí dotace, 
 

- K podání jím podepsaných dokumentů byl příjemce instruován ze strany ředitele odboru 
MMR Ing. Jiřím Fajfrem, 

10.1 Nepravdivé musí být takové informace, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování o 
dotaci – nepravdivost údajů vztažená k žádosti o poskytnutí dotace 

Podle § 212 tr. zák. „kdo v žádosti o dotaci“ (…) uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje“. 
Podle usnesení NS 6 Tdo 845/2004 ze dne 16. února 2005 je dotační podvod abstraktní 
ohrožovací delikt. Trestní odpovědnost může v případě dotačního podvodu vzniknout jen 
v návaznosti na žádost o poskytnutí dotace (…).  Shodně prof. Pavel Šámal.26 Co se týče 
nepravdivých údajů, musí jít o takové údaje, které jsou pro věřitele (poskytovatele úvěru či 
dotace) podstatné při jeho rozhodování o schválení či zamítnutí úvěru (dotace).27 
 
Z hlediska trestní odpovědnosti za dotační podvod je rozhodné poskytnutí nepravdivých 
údajů jen do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, pozdější úkony či administrace 
dotace po vydání rozhodnutí o přidělení dotace již tento vliv nemá. 

 
V judikátu Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 8 Tdo 397/2008 ze dne 16. 4. 2008 Nejvyšší státní 
zástupce vyjadřuje svůj názor, že trestní odpovědnost pachatele dle podle § 250b odst. 1 tr. zák. je 
trestní odpovědnost pachatele spojena s žádostí o poskytnutí dotace svědčí o 
neoprávněnosti argumentu dovolatelky, že trestní odpovědnost mohla být v jejím případě 
spojena až s uzavřením Smlouvy o financování s gestorem projektu, tedy českým M. pro m. r., 
nikoliv s pozdějšími kroky vrcholícími uzavřením smlouvy o financování s MMR. 
 

Srovnejme rovněž skutkové podstaty dotačního úvěru (§ 212 tr. zák.) a úvěrového podvodu (§ 
211). Zatímco u úvěrového podvodu (§ 211) mohou být uvedeny nepravdivé údaje nejen při 
sjednávání úvěrové smlouvy, ale i při čerpání úvěru, u dotačního podvodu (§ 212) je vázáno 
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 Tato skutková podstata je vázána na žádost o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční 
výpomoci nebo příspěvku. prof. Pavel Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, 
1912 s. 
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 Rigorózní práce úvěrový podvod, Mgr. Daniela Karasová 2007/2008. 



 
 

uvedení nepravdivých údajů pouze a výlučně na žádost o dotaci.28 Zákonodárce nevyužil 
možnosti rozšířit znak trestného činu i na pozdější administraci nebo čerpání dotace. 
S ohledem na judikát Ústavního soudu III. ÚS 1748/08 musí být podmínky trestní odpovědnosti 
u dotačního a úvěrového podvodu vykládány restriktivně a nelze je rozšiřovat. 
 
 Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že dotačního podvodu se může dopustit buď osoba, 
která podepíše žádost o dotace, případně její přílohy, která uvede nepravdivé údaje. Z trestní 
odpovědnosti jsou vyloučeny případy, kdy se buď nejedná o nepravdivé údaje, nebo tyto nejsou 
vztaženy k žádosti o dotaci, případně jsou podány až po schválení dotace. Tím je porušena 
zásada nullum crimen sine lege.  
 
10.2 
Připomeňme nejprve, které dokumenty navrhovatel podepsal a kdy se tak stalo a kdy tyto 
dokumenty byly doručeny MMR a jaký mohly mít účinek na rozhodování MMR o poskytnutí 
dotace (nezapomeňme, že pachatelem může být toliko konkrétní subjekt)?  
 
Dále uveďme, že žádost o dotaci byla v elektronické verzi podána na Ministerstvo pro místní 
rozvoj Jiřím Bažantem dne 28. 1. 2005 na přímý pokyn Josefa Kamenského. Josef Kamenský 
podepsal písemnou žádost o dotaci 31. 1. 2005. Podepsaná žádost ze strany byla doručena 
v písemné podobě na MMR dne 14. 2. 2005. V této fázi k žádosti byla připojena pouze jedna 
příloha – čestné prohlášení žadatele o vypořádání závazků vůči státu, které spolu s žádostí o 
dotaci podepsal Josef Kamenský. Navrhovatel (Marek Řičář) žádost o dotaci ani prohlášení o 
bezdlužnosti nikdy nepodepisoval, ani nebylo jakkoliv prokázáno, že by pana Bažanta a Josefa 
Kamenského jakkoliv naváděl či organizoval ke spáchání trestného činu.  
 
Projekt nejprve v březnu 2005 posuzuje a doporučuje mezirezortní hodnotitelská komise 
MMR a k rozhodnutí ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka o přidělení dotace 
dochází v dubnu roku 2005. Tedy relevantní podklady pro posouzení a vydání rozhodnutí 
mohly být pouze ty, které byly předloženy do dubna 2005. Následně probíhala administrace 
dotace – rozhodnutí o účasti na SR v srpnu 2005. 
 
Marek Řičář byl podepsán až pod dvěma čestnými prohlášeními (zdůrazněme, že nebyly 
přílohou k žádosti o dotaci, ale povinnými doklady až v rámci navazujícího řízení o čerpání 
schválené dotace) pod dvěma přílohami k žádosti o dotaci, a to: 

a) na čestném prohlášení ze dne 9.6. 2005 (doručené na MMR příjemcem o dotaci 25. 
července 2005), které se týkalo rozsahu zpracované dokumentace projektu „Bono 
Publico Čechy“, a  
 

b) na čestném prohlášení o zajištění finančních prostředků na budoucí realizaci 
projektu ze dne 9.6. 2005 ze strany BONO PUBLICO o.p.s. 

Všechny výše uvedené dokumenty však byly předloženy MMR již po rozhodnutí o přidělení 
dotace (ministr vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 4. 4. 2005), tedy tato prohlášení 
nemohla jakkoliv ovlivnit poskytovatele rozhodování o poskytnutí dotace.  Tato obě 
prohlášení nebyla součástí žádostí o dotaci podávané SOP, ale byla dokládaná až v následných 
fázích administrace již přidělené dotace v červnu a červenci 2005, tedy několik měsíců po 
vydání rozhodnutí o přiznání dotace. Toto prohlášení tedy nemohlo ovlivnit rozhodování o 
dotaci. Je velice zajímavé, že soud se skutečnosti schválení dotace a tomuto časovému okamžiku 
v rozsudku v podstatě nevěnuje a tento okamžik v rozsudku není ani zmíněn. 
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 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku. Trestný čin dotačního podvodu byl mimo dotací a subvencí 
výslovně rozšířen i na návratné finanční výpomoci a příspěvky. U úvěrového podvodu byla pak do 
odstavce 1 doplněna i slova „při čerpání úvěru“, neboť některé úvěrové smlouvy vážoučerpání 
úvěru na splnění určitých podmínek. 



 
 

 
Z kontrolní zprávy Krajského úřadu v Liberci vyplývá, že k poskytnutí dotace na základě podané 
žádosti o dotace došlo dne 22.4. 2005 na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj 
č.j. 12055/2005 – 52 ze dne 22.4. 2005. Z toho lze dovodit, že i Krajský úřad v Liberci považoval 
za okamžik poskytnutí dotace nejpozději konec dubna 2005. 

 
Jinými slovy, jakékoliv údaje uvedené v těchto čestných prohlášeních již nemohly mít vliv 
na rozhodnutí o přidělení dotace, neboť i podle zásad MMR nebyla tato čestná prohlášení 
podkladem pro posuzování žádosti ani rozhodování ministra pro místní rozvoj o poskytnutí 
dotace. 
 
Rozsudek Městského soud však vytváří dojem, že čestná prohlášení podepsaná Markem Řičářem 
byla relevantní pro rozhodování o dotaci MMR a nereflektuje, že rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj o přidělení dotace bylo vydáno dne 4.4. 2005, tedy cca 4 měsíce předtím, 
než byly tato prohlášení doručena MMR. Soud tedy nezohledňuje časový sled žádosti o dotaci, 
jejího schválení a následně podaných čestných prohlášení, která podepsal Marek Řičář. 
Vzhledem k výše uvedenému tak není pravdivé konstatování na straně č. 76 odst. 2 rozsudku 
Městského soudu v Praze, že „posouzení podané žádosti“ o dotaci předcházelo zpracování a 
předložení uvedených příloh této žádosti. 
 
Podobně také čestné prohlášení žadatele o dotaci (SOP, podepsané Josefem Kamenským) o 
zajištění finančních prostředků na krytí spoluúčasti nebylo součástí žádosti o dotaci podané 
v písemné podobě v únoru 2005 a nehrálo tudíž žádnou roli při rozhodování jak komise, tak 
ministra Paroubka o přiznání dotace. Také toto čestné prohlášení bylo doplněno až v průběhu 
další administrace již přidělené dotace. 
 
Pro lepší ilustraci navrhovatel zhotovil časovou osu, která dokládá postup dotačního procesu, 
jakož i skutečnost, že dokumenty podepsané Markem Řičářem byly podány až po vydání 
rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace. 
 
K důkazu:  příloha č. 4 časová osa 
  protokol o hlavním líčení 

 
10.3  Čestná prohlášení dle MMR neměly vliv na rozhodování Ministerstva pro místní rozvoj o 

poskytnutí dotace 
 
Z výpovědi Jiřího Fajfra z MMR (viz protokol o hlavním líčení ze dne 16. 8. 2010) vyplývá, že 
čestné prohlášení o zjištění spolufinancování budoucí realizace nemělo žádný vliv na 
rozhodování MMR o poskytnutí dotace. Ministr Radko Martínek dokonce obecně zrušil čestné 
prohlášení žadatele o zajištění finančních prostředků na spoluúčast žadatele, neboť podle něj 
nemělo vypovídací hodnotu o spolufinancování dotačních akcí.29 
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 A pokud tedy šlo o ten dotační titul 3, o kterém, předpokládám, teď mluvíte, tak tam se ověřovalo, jestli má 
k dispozici ty vlastní zdroje třeba zajištěné formou úvěru? Ne, to se neověřovalo a dokonce pak i to čestné 
prohlášení bylo zrušeno. Ministr Martínek to zrušil, říká, že to je k ničemu. Fajfr cituje ministra Martínka: 
(Dotaz obhajoby)Vy jste se vyjádřil, citoval jste pana ministra Martínka, který označil údajně čestné 
prohlášení žadatele o zajištění vlastních zdrojů na spoluúčast za cár papíru, vy jste to chápal podobně jako 
pan ministr Martínek? (Ing. Fajfr) Já jsem to přirovnal k cáru papíru, takhle to asi určitě neřekl, ale 
prosazoval to, aby toto prohlášení, které se dávalo, aby bylo zrušené, protože říkal, že stejně nemá 
smysl, protože on byl předtím starostou obce a říkal, že prosto toto prohlášení dá každá obec, aby se 
dostala k dotaci a že ty finanční prostředky vždycky na to spolufinancování pak v rozpočtu najde. 
(Dotaz obhajoby) Znamená to, že Ministerstvo pro místní rozvoj nebralo jako falešné a lživé čestné 
prohlášení žadatele, pokud tento žadatel neměl v okamžiku vystavení tohoto prohlášení sjednaný úvěr nebo 
vlastní prostředky na účtu? (Ing. Fajfr) Ministerstvo pro místní rozvoj toto prohlášení bralo tak, že 
v případě, že bude ta dotace přiznaná, takže žadatel se na tom bude podílet tou příslušnou alikvótní 
částkou. Samozřejmě, že jak byly mechanismy u těch obcí, tzn. že si to vždycky nechávaly schválit 



 
 

Nad rámec výše uvedeného navrhovatel trvá na tom, že údaje uvedené v prohlášeních 
podepsaných obviněným byly všechny správné (výše nákladů). 
 
K důkazu žádost o dotaci 

 
XI. 

K ZAVINĚNÍ A ÚMYSLU 
SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU 

 
Podle názoru navrhovatele v daném případě nebyla ani naplněna subjektivní stránka trestného 
činu. Opět si položme otázku, chtěl Marek Řičář úmyslně popsaným jednáním spáchat trestný 
čin? Soudy pominuly několik zásadních argumentů proč je u navrhovatele vyloučen úmysl 
páchat trestný čin. 
 
11.1 
Ke spáchání trestného činu dotačního podvodu se vyžaduje úmysl. Ústavní soud zdůraznil 
zásadu odpovědnosti jen za zavinění ("nullum crimen sine culpa"), jež je odpovědností 
subjektivní ve smyslu § 3 odst. 3, § 4 a 6 trestního zákona30. Jak uvedeno výše, trestný čin 
dotačního (úvěrového) podvodu je speciální druh podvodu, jehož specialita se projevuje i u 
subjektivní stránky, v rámci které musí být prokázáno, že pachatel při sjednávání úvěrové 
smlouvy (podobně žádosti o dotaci) úmyslně a vědomě předstíral okolnosti, které nejsou 
v souladu se skutečným stavem věci. 
 
Dle stanoviska č. 7/2000 Sb. v.s. Nejvyššího státního zastupitelství31 se za nepravdivý údaj 
jako znak skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu ve smyslu ustanovení § 250b 
odst. 1 trestního zákona považuje údaj, který není v souladu se skutečným stavem, a který 
pachatel vědomě lživě uvede v žádosti o poskytnutí dotace.  
 
Zastavme s u pojmu „vědomě lživě“. Znovu zopakujme, že Marek Řičář pouze dodal čestné 
prohlášení, jako dokument k již schválené dotaci, který obsahoval výši předpokládaných 
nákladů na projekt Bono Publico. Tyto náklady byly precizně počítány na základě podkladových 
materiálů a cenových nabídek technologických zařízení od dodavatelů, byly tedy podloženy a 
„nestály na vodě“ ani nekalkulovaly s žádnou předem požadovanou částkou. Tedy není splněna 
podmínka, že byly údaje uvedeny vědomě lživě. 
 
11.2 
V rozsudcích nebylo též objasněno, nakolik mohlo být podání čestných prohlášení legitimováno 
vírou, že jedná dle pokynů poskytovatele dotace (z hlediska trestněprávního jednání Marka 
Řičáře pokyny Ing. Fajfra směřovaly k doložení příloh v červenci 2005), přičemž posouzení této 
námitky mohlo mít vliv na posouzení naplnění znaku zavinění (ve vztahu k pojmu "nepravdivý 
údaj"; I. ÚS 631/05). Tento pokyn nedával nějaký drobný úředník MMR, ale sám ředitel 
příslušného „dotačního“ odboru, tedy osoba velice důvěryhodná a pro ostatní logicky profesně 

                                                                                                                                                                                     
zastupitelstvem všechny tyto žádosti, tak musely vidět v rozpočtu, že tam prostě na to ty peníze někde 
budou muset najít nebo si na to pak budou muset vzít úvěr. 
(Dotaz obhajoby) Můžete odpovědět na mou otázku tak, jak jsem se zeptal? (Ing. Fajfr) Já bych to 
neprohlásil za lživé prohlášení. 
(Dotaz obhajoby) A toto jste ověřovali, na co tedy podal projekt nebo jaký projekt chtěl realizovat, v jakém 
rozsahu chtěl realizovat? (Ing. Fajfr) V té době, kdy se to vyplácelo, to nebylo, protože tam byly stovky 
žádostí a to se nedalo stihnout, to se kontrolovalo v dalším období, jak to proběhlo, protože pak tam ještě 
byly žádosti od těch jednotlivých žadatelů, kteří to měli a kteří to nestihli podat, takže si podají žádost až 
v tom dalším období, takže to bylo v té době složité a ani v lidských silách to zkompletovat. 

30
 III.ÚS 1748/08 

31
 http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2947&d=26907 



 
 

erudovaná v oblasti dotací. Mohl by někdo za takových okolností někdo tušit, že splněním 
takového pokynu někdo spáchá trestný čin, mohl by úmyslně páchat trestný čin? Svědecké 
výpovědi starostů, zahrnuté do rozsudku napovídají, že starostové byli vystoupením pana Ing. 
Jiřího Fajfra z MMR na sjezdu ve Všelibicích přesvědčeni a uklidněni.32 
 
Soud z hlediska zavinění a zásady minimalizace trestní represe opomenul zhodnotit případný 
podíl MMR a jeho úředníků na vzniklé situaci. Podobně navrhovatel dále cituje nález Ústavního 
soudu č.j. I. ÚS 558/01 ze dne 25.11. 2003 
 

Ze svých úvah však soudy vyloučily ty skutečnosti, z nichž vyplývalo, že pracovníci banky, kteří se 
rozhodujícím způsobem podíleli na poskytnutí úvěru stěžovatelem zastupované obchodní společnosti, 
mohli být srozuměni s vysokou rizikovostí úvěru a s nereálností podnikatelského záměru. Nebylo náležitě 
vysvětleno, co vedlo banku k uvolnění podmínek úvěru (…) Okolnosti poskytnutí úvěru, kdy např. po 
půlročním bezcílném jednání je úvěr náhle poskytnut pár dní před koncem roku a postupně je vytvořena 
provázaná skupina tří vzájemně souvisejících úvěrů, která je v důsledku dodatků měnících klíčová smluvní 
ujednání nepřehledná, společně s výslovnými námitkami stěžovatele napovídaly tomu, že pracovníci 
banky jejich poskytnutím pomocí tzv. přeúvěrování, řešili problémy vlastní odpovědnosti za 
nesplácení starých úvěrů, a je sporné, ohledně čeho byli klamáni. Tato otázka, ač k ní výslechy ze 
samého závěru přípravného řízení směřovaly, zůstala při jednání před soudem stranou pozornosti. 

 
Ústavní soud v této souvislosti zdůraznil zejména princip právní jistoty, spočívající v tom, že každý by 
měl mít alespoň rámcovou představu o tom, zda jeho jednání je právem dovoleno nebo zakázáno (…) 
aby vina pachatele byla autoritativně konstatována jen ohledně takového jednání, o němž mohl 
pachatel v době, kdy se ho dopouštěl, důvodně předpokládat, že jde o jednání trestné.  

 
Přístup MMR vůbec nevzbuzoval nějaké pochybnosti o správnosti postupu. 
 

                                                           
32 Starostka Jana Švehlová, výpověď u MS Praha, dne 18.8.2010: 

A ta schůzka ve Všelibicích byla věnovaná čemu? Ta byla v podstatě věnovaná také BONU PUBLICU a tomu, 
kde pan Ing. Faifr vysvětloval starostům, že to je přínosný a realizovatelný projekt. Starosta František 
Matoušek, výpověď u MS Praha, dne 18.8.2010: Znáte jméno Ing. Jiří Faifr? To byl vlastně jeden z těch, 
kteří byli v těch Všelibicích, který nás tam pře.....(1 slovo), abychom do toho projektu šli. A za jaký subjekt 
vystupoval? Z ředitelství MMR, myslím. A pokud jde o ten projekt BONO PUBLICO ČECHY, k tomu se nějak 
vyjadřoval? To už si nevzpomínám, ale určitě tam byl na podporu toho projektu. Byl to pouze Ing. arch. 
Řičář, kdo takto vystupoval ve prospěch toho projektu? Mluvil tam i ten ředitel toho MMR, takže i ten to 
podpořil ten Ing. Faifr. A ten to podpořil jak? Že to je všechno v pořádku a že ten projekt má zelenou od 
ministerstva. Starosta Josef Müller, výpověď u MS Praha, dne 18.8.2010: O projektu BONU PUBLICU 
jsme se dozvěděli na jaře v roce 2005 s tím, že prakticky bylo to několikrát projednáváno na 
mikroregionu. Ze začátku jsme k tomu přijali negativní stanovisko, ale pak v létě, v červnu a pak na konci 
v červenci si myslím, že to bylo, nemám přesná data, když navštívil náš mikroregion pan Řičář a ředitel 
Odboru regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj – pan Faifr, nás přesvědčili o tom, že je 
potřeba, aby  tento projekt byl přijat, tak tento projekt jsme odsouhlasili. Jaké bylo stanovisko vás a 
dalších starostů v tom období toho zatím neformálního jednání o tom projektu? Upřímně říkám, že jsem se 
toho projektu bál, že to byl velký projekt. Ale v podstatě jsme dali, až když přijel pan Faifr jako ředitel 
toho odboru z Ministerstva pro místní rozvoj a vysvětlil nám, že je potřeba, aby tento projekt 
prošel přes ten náš mikroregion. A čím argumentoval? V té době to bylo tím, že to byly začátky té 
internetizace, nikdo nevěděl a já vůbec, s počítači jsem si moc nevěděl rady nebo neznal jsem tyto věci. Ale 
na základě těch zkušeností, které jsme měli třeba s těmi info boxy, vím, že ti turisté tyto věci využívali a 
ten internet byl v začátcích, tak jsme mysleli, že to opravdu bude dobrá věc a budou moct třeba i děti, 
protože v tom městě se opravdu pohybuje spousta turistů, přes léto tam jsou letní tábory, děti atd. a že ta 
popularizace té památkové zóny a té oblasti toho Podještědí že to bude dobrá věc. (…) Pokud jste zmínil, že 
u toho jednání byl přítomen Ing. Faifr, ten argumentoval jak, jestli jste schopen si to vybavit? Ten nás 
ujistil, že všechno probíhá v pořádku, že všechno je tak, jak by mělo být, že to nepodléhá výběrovému 
řízení, že to je duševní majetek společnosti BONO PUBLICO, takže na to jsme my hlavně dali. Ti starostové 
mají strach z těch firem, ale když pak přijde ministerský úředník a ředitel odboru, tak na něj dají.  

 



 
 

11.3 
S ohledem na dále uvedené okolnosti je zcela vyloučené, aby obviněný páchal vědomý trestný 
čin vyžadující plánovanou přípravu, motiv a zavinění. Otazníků a chyb ve verzi obžaloby je příliš 
mnoho, aby nevyvstávaly pochybnosti a aby tyto okolnosti mohly být základem pro odsuzující 
rozsudek. 

- Několikaletá příprava projektu BP, zpracování a dodání projektové dokumentace, 
prezentace projektu na veřejnosti, detailní znalost projektu a jeho projednání na MMR, 
 

- Navrhovatel se do značné míry řídil pokyny Ing. Jiřího Fajfra z MMR, který na sjezdu ve 
Všelibicích v červenci 2005, který přesvědčil sněm, aby bylo započato s čerpáním 
poskytnuté dotace, a jeho výzvy k upřesnění žádostí o přílohy ostatní úkony, které měly 
zajistit řádné provádění smlouvy o dílo, 
 

- Úmysl žadatele o dotaci (a o to méně projektanta) nesměřovalo ke spáchání trestného 
činu, neboť projektová dokumentace byla zhotovena a dodána podle dotační výzvy, 
 

- Marek Řičář na podzim 2005 oznamuje Policii ČR podezření z přípravy a páchání trestné 
činnosti skupinou kolem Ladislava Péti a Zdeňka Doležela na základě toho, k čemu se 
Péťa opakovaně přiznával a čím současně začínal Marka Řičáře vydírat, a předává jí 
k tomu podklady a důkazy. Je vyloučené, aby navrhovatel ve stejný okamžik 
spolupracoval s Policí ČR a s médii ohledně kauzy Budišov, a ve stejný okamžik byl 
organizátorem trestného činu dotačního podvodu, v čele organizované skupiny v kauze 
Bono Publico. Toho by byl schopen pouze schizofrenní psychopat, 
 

- Marek Řičář byl od října 2006 zařazen se svou rodinou do programu ochrany svědků a 
jeho úkony podléhaly pokynům řídícího důstojníka.  

K důkazu: spis vedený u Městského soudu v Praze č.j. 40 T 3/2010 
  výpovědí Jana Kubiceho, Hynka Vlase, Janka Kroupy, Aleše Vebra 

články http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mecl-rozjel-cistky-na-vrchnim-statnim-
zastupitelstvi_217499.html 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=13521 

 

 
XII. 

K OTÁZCE VZNIKU ŠKODY A JEJÍ VÝŠI 
(použití vyšší trestní sazby odstavec 6) 

 
Navrhovatel zásadně nesouhlasí s názorem soudu, že celková škoda způsobená obžalovanými 
Ing. arch. Marekm Řičářem, Jiřím Bažantem a Josefem Kamenským českému státu tak 
několikanásobně převýšila hranici 5.000.000 Kč stanovenou pro vyjádření škody velkého 
rozsahu (…)(str. 110 rozsudku MS v Praze). 
 
Opět si položme otázku, způsobil Marek Řičář popsaným jednáním, tedy v souvislosti s žádostí o 
dotaci do dotačního titulu MMR 3 - POV  DT 3 škodu ve výši 15,5 milionu Kč, jak dovodil soud, 
když ho odsoudil dle šestého odstavce (a opět připomeňme, že jiná škoda v komplexu 
skutečností popisovaných v rozsudku ani vzniknout nemohla)?  
 
Pro spáchání trestného činu se nevyžaduje vznik škody, ledaže soud chce aplikovat vyšší trestní 
sazbu, jako v tomto případě (odst. 6). Podle názoru navrhovatele jednak žádná škoda 
nevznikla, jednak soudem nebyla ani prokázána a soud ani prokazování ohledně výše 
škody neprováděl, čímž bylo porušeno právo na spravedlivý proces navrhovatele (viz 
citovaná judikatura níže). Škodou se rozumí újma majetkové povahy ve sféře poškozeného. 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mecl-rozjel-cistky-na-vrchnim-statnim-zastupitelstvi_217499.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mecl-rozjel-cistky-na-vrchnim-statnim-zastupitelstvi_217499.html


 
 

Jde nejen o zmenšení majetku, tedy úbytek hospodářské hodnoty, ale i o ušlý zisk, tedy to, co by 
jinak majetek poškozeného byl oprávněně zvětšen. 

 
Je třeba se zaměřit, co bylo předmětem a účelem dotačního titulu. Podle čl. 4.2 výzvy k podání 
žádosti do nákladů na přípravu projektu lze zahrnout zpracování mj. projektové dokumentace, 
zpracování rozpočtu, analýz a výnosů, studie proveditelnosti apod. Smyslem dotačního titulu 
tedy byla vyhotovení projektové dokumentace. 
 
K důkazu: Výzva MMR 

 
12.1 Účel dotace byl splněn, za dotaci byla pořízena projektová dokumentace, absence důkazu 

o výši škody a jejím zavinění 
 
Za finanční prostředky byla mj. pořízena projektová dokumentace k multimediálnímu 
zařízení BONO PUBLICO ČECHY (resp. i jiná dokumentace uvedená v prohlášení o rozsahu 
zpracované dokumentace ze dne 9.6. 2005), tedy účel dotace byl naplněn. Projektová 
dokumentace i ostatní podklady jsou založeny v trestním spise. 
 
Podobně jako se u úvěrového podvodu při posuzování společenské nebezpečnosti činu zkoumá i 
následný průběh úvěrového vztahu, tedy zda je úvěr řádně splácen, mělo by se i v případě 
dotačního podvodu zkoumat okolnosti poskytnutí dotace, ale zejména jak je s dotací dále 
naloženo, tedy zda byla poskytnuta na daný účel. 
 

Ve srovnání s podvodem podle § 250 trestního zákona se u úvěrového podvodu jako tzv. abstraktního 
ohrožovacího deliktu nevyžaduje způsobení škody. Způsobení škody je však kvalifikovanou 
okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, pokud škoda v zákonem deklarované výši 
skutečně vznikne (odst. 3, 4 písm. b), odst. 5). Škodu však nelze chápat jako výši úvěru 
získaného trestným činem úvěrový podvod bez ohledu na okolnosti týkající se jeho splácení. 
Jestliže pachatel trestného činu podle § 250b trestního zákona jedná se záměrem dodržet podmínky 
úvěrové smlouvy, a jeho finanční možnosti to nevylučují, nelze dovodit, že jde na straně věřitele o 
škodu ve smyslu § 250b odst. 3,4 nebo 5 trestního zákona. Takový pachatel pak nemůže svým 
jednáním naplnit formální ani materiální znak trestného činu úvěrový podvod.33 

Naplnění základní skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. 
není podmíněno způsobením škody. Ta je až zákonným znakem tzv. kvalifikované skutkové podstaty 
podle § 250b odst. 3 tr. zák. (….) Soud nalézací i odvolací se nedostatečně zabývaly právě otázkou, 
zda vůbec došlo v tomto případě ke způsobení škody, tím méně pak otázkou jejího zavinění. 
Škodou totiž nelze chápat výši úvěru, získaného trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b 
odst. 1 tr. zák. bez ohledu na okolnosti týkající se jeho splácení. (…).Objektivně škoda věřiteli 
nevznikne ani tehdy, nastoupí-li na základě smluvních podmínek při splácení úvěru ručitel (viz rozh. 
NS ČR sp. zn. 7 Tz 84/99).  (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo 606/2009, ze dne 
17.6.2009). 
 
Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu podle § 250a tr. zák. je částka, která se rovná 
rozdílu mezi skutečně poskytnutým pojistným plněním na straně jedné a pojistným plněním, které by 
náleželo, kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo nezamlčel podstatné 
údaje při uplatnění nároku na pojistné plnění, na straně druhé. Za škodu nelze bez dalšího považovat 
celou výši poskytnutého pojistného plnění, je-li zřejmé, že k pojistné události došlo a že nárok na 
pojistné plnění vznikl, byť v nižší částce, než jakou pachatel vylákal. (usnesení Nejvyššího soudu České 
republiky sp.zn. 6 Tdo 335/2009, ze dne 24.6.2009). 
 

Má-li v testu proporcionality obstát trestní stíhání úvěrového podvodu dle §  250b TrZ , u něhož se 
v odstavci 1 nevyžaduje vznik škody, pak musí orgány činné v trestním řízení pečlivě zkoumat, zda 
uvedení nepravdivého údaje bylo v objektivní poloze vůbec způsobilé ohrozit zájem chráněný trestním 
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 Problematika úvěrových podvodů, Jan Chmelík, Karlovarská právní revue 2/2007. 

http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7ov3gk4tpoz4v64dpmr3g6za&conversationId=3019266
http://www.beck-online.cz/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=onrf6mjzgyyv6mjugbpxazrsguyge&conversationId=3019266


 
 

zákonem, a to jak z hlediska reálného vlivu nepravdivého údaje na úvahu poskytovatele úvěru 
o návratnosti půjčených peněz, tak z hlediska výše reálně hrozící škody, kde je třeba odlišovat 
podnikatelské a spotřebitelské úvěry. Zdrženlivost je namístě zejména tam, kde měl následný úvěrový 
vztah standardní průběh, úvěr byl řádně splácen, a kde tedy obavy vyjádřené v hrozbě 
trestněprávního postihu vůbec nenašly naplnění.34 
 

Výše uvedené je nutno aplikovat i na dotační podvod. Účelem dotací je poskytnout příjemci 
dotaci z veřejných prostředků určitou finanční částku na předem vymezený účel. Oproti úvěru, 
mající povahu půjčky, se u dotací jako jednosměrného transferu primárně nepožaduje vrácení 
dotací (jako u půjčky), ale klade se důraz na to, aby dotace byla využita řádně a na požadovaný 
účel, proto je trestněprávně sankcionováno rovněž zneužití účelu dotace. Jinými slovy, pokud je 
dotace řádně použita na uvedený účel (pořízení projektové dokumentace), nelze dovodit, že jde 
na straně poskytovatele dotace způsobena škoda. Proto bude nutno z hlediska trestní 
odpovědnosti odlišovat případy, kdy někdo účelově „vyláká“ tedy „vytáhne“ dotaci na základě 
nepravdivých údajů a zašantročí jí, aniž by ji použil na daný účel a případ, kdy dotaci získá, ale ta 
bude zcela použita na dotační účel. V tomto případě byla za dotační prostředky pořízena 
projektová dokumentace, což bylo účelem dotačního titulu, finanční plnění bylo použito jako 
odměna za provedení projektové dokumentace na základě smlouvy o dílo. 
 
Na této projektové dokumentaci pracoval několik let tým lidí (cca 8 zaměstnanců Atelieru 
Habitat), v souvislosti s jejím pořízením vznikaly náklady. Nelze dospět k závěru, že projekční 
kancelář měla zpracovat projektovou dokumentaci zdarma, bez nároku na odměnu. Jinými slovy 
nebylo to tak, že by se „vytáhly“ dotační prostředky a tyto byly pouze „vyvedeny“ bez nějakého 
protiplnění (tím zde byla projektová dokumentace). 
 
Zajisté obžaloba by mohla namítnout, že projektová dokumentace byla vyhotovena, ale už podle 
ní nebyla vystavěna multimediální síť BONO PUBLICO (tato měla být financována v dalších 
etapách s použitím jiných dotačních prostředků ve SROP). Následný neúspěch výstavby BONO 
PUBLICO však nelze přičítat navrhovateli. Otázku proč projekt zkrachoval, je nutno spíše položit 
příjemci dotace a jeho statutárním orgánům, které následně nepodnikalo žádné kroky.  Soud zde 
znovu přičítá navrhovateli více možností, než ve skutečnosti měl. 
 
Soud se bohužel nezabýval okolnostmi, proč nakonec telekomunikační zařízení BONO PUBLICO 
ČECHY nebylo v dalších fázích postaveno, ani se nezabýval okolnostmi, kdo za tento stav byl 
odpovědný. Pokud byl někdo odpovědný za vzniklou situaci, tak to byl příjemce dotace, tedy 
Sdružení obcí Podještědí. V žádném případě ale další výstavbu nemohl žádným způsobem 
ovlivnit projektant Marek Řičář! I kdyby mu tato schopnost byl přičitatelná i na jeho straně byly 
důvody, proč se nadále nemohl projektem zabývat, a to zejména z důvodu jeho umístění do 
programu ochrany svědků, protože mu bylo vyhrožováno smrtí. 
 
Bohužel i v tomto bodu dochází ke směšování dvou dotačních titulů, když účel 3 POV DT 3 byl 
naplněn pořízením projektové dokumentace, ale druhý dotační titul SROP již realizován nebyl. 
 
Projektová dokumentace byla příjemci dotace dodána a je založena v soudním spise. Ani 
poskytovatel dotace, ani MMR nikdy nezpochybnilo rozsah či kvalitu projektové dokumentace 
ani cenu za její pořízení. Jak mohl soud učinit závěr o tom, že cena projektové dokumentace je 
nepravdivá? V oboru projekční činnosti je cena projektové dokumentace určována buď dohodou 
stran, nebo se používá tzv. honorářový řád ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků). Soud podpůrně ani nepoužil komparaci ceny projektové dokumentace vypočtenou 
podle honorářového řádu nebo způsobem, jak se takové náklady a u takového projektu vůbec 
počítají. Soudy nezkoumaly a nespočítaly, o kolik by se mohly případně náklady vůbec lišit. 
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 Rozhodnutí Ústavního osudu ČR č.j. I. ÚS 631/05, ze dne 7.11. 2006 [SR 2/2007 str. 49]. 



 
 

Vzhledem k výše uvedenému nelze Markovi Řičářovi přičítat těžší následek trestného 
činu a aplikovat na něj vyšší trestní sazbu podle odstavce 6 § 212 trestního zákona. 
 
K důkazu: projektová dokumentace – založena ve spise 
 

12.2 Absence poškozeného je v rozporu s principem subsidiarity trestněprávní represe 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj se k opakovaným výzvám státního zastupitelství vůbec 
nepřihlásilo s nárokem na náhradu škody do trestního řízení. Podle judikatury (I ÚS 
631/200535; podobně Pl. ÚS 34/0936) i odborné literatury, tam kde se poškozený necítí být 
poškozeným, je velmi zpochybněna důvodnost trestní represe jako subsidiárního 
prostředku.37   
 

XIII. 
K EXISTENCI ORGANIZOVANÉ SKUPINY 
(použití vyšší trestní sazby odstavec 5) 

 
Soud dovodil, že obvinění jednali jako členové organizované skupiny. ORGANIZOVANÁ 
SKUPINA = podle dosavadní judikatury je to sdružení více osob, ve kterém je provedena určitá 
dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení, a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje 
plánovitostí a koordinovaností (R 53/1974-II a R 45/1986). K tomuto znaku musí být dán 
vzhledem k povaze této zvlášť přitěžující okolnosti ÚMYSL. 
 
Pokud by soud setrval na svém názoru, že se jednalo v daném případě o organizovanou skupinu, 
bylo by nutné tuto skupinu blíže specifikovat a to jak s ohledem na počet osob v ní zahrnutých, 
tak s ohledem na specifikaci dělby úkolů mezi jednotlivé členy. Podle názoru obhajoby by 
v případě, že by se mělo skutečně jednat o organizovanou skupinu, musela být rozšířena o další 
členy, kteří se na přípravě žádosti o dotaci a její následnou realizaci aktivně podíleli, tedy zcela 
jistě o Ing. Fajfra a případně též JUDr. Král a další odpovědní úředníci MMR ČR. 
 
Koncept organizované skupiny je nelogický, neudržitelný, ale zejména nebyl ani prokázán, i 
jednotlivá skutková zjištění v rozsudku narušují závěr o organizovanosti. Kdyby soud byl 
důsledný musel by do takové skupiny zahrnout i pracovníky MMR, např. Ing. Jiřího Fajfra apod. 
 
K důkazu: výpovědi starostů 
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 Takový postup obecných soudů odporuje výše uvedenému (odst. 18) principu proporcionality 
trestněprávní represe, neboť není jasné, jaký obecně společensky akceptovatelný cíl vyžadoval nasazení 
prostředků trestního práva, a to zvláště když se věřitelka necítila být jednáním stěžovatele poškozena, 
neboť se opakovaně (27. 1. 2003 - č. l. 56 a 14. 1. 2004 - č. l. 101) odmítla připojit k trestnímu řízení s 
nárokem na náhradu škody. Test proporcionality (srov. např. nález ze dne 13. 8. 2002 sp. zn. Pl. ÚS 3/02; 
Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 27, nález č. 105, vyhlášen pod č. 405/2002 Sb.) ve svém 
druhém kroku přikazuje zkoumat, zda je prostředek použitý k dosažení cíle prostředkem nezbytným. 
36 Nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že banka neuplatnila nárok na náhradu škody vůči úpadci 

resp. obviněnému v rámci trestního řízení. Počínání banky, které bylo bezpochyby v rozporu s povinností 
jednat s péčí řádného hospodáře, lze také charakterizovat jako jednání minimálně vědomě nedbalé. Proto 
Ústavní soud neshledal ve vztahu k bance důvody hodné zřetele, které by korigovaly svrchu uvedený 
výsledek vážení základních práv svědčící ve prospěch ochrany základních práv stěžovatelů. 

37
 Článek JUDr. Tomáše Sokola na http://pravniradce.ihned.cz/c1-20768410-odpovednost-clenu-

statutarnich-organu-dle-trestniho-zakona 



 
 

XIV. 
KAUZÁLNÍ NEXUS – PŘIČITATELNOST JEDNÁNÍ A NÁSLEDKŮ MARKOVI ŘIČÁŘOVI 

 
Jak uvedeno výše, Marek Řičář se domnívá, že soud mu přičítá více skutečností, než mohl 
ovlivnit. Soudy rovněž nemohou přičítat nepokračování v projektu BONO PUBLICO ČECHY 
Markovi Řičářovi, což rozsudek svou celkovou konstrukcí činí. 
 
Znakem skutkové podstaty každého trestného činu je příčinný vztah mezi jednáním a porušením 
(ohrožením) společenských vztahů, které jsou objektem trestného činu (příčinný vztah mezi 
jednáním a následkem). Požadavek příčinného vztahu znamená tedy, že určitá osoba může být 
trestná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek skutečně způsobila. Příčina musí být mezi 
jednáním a následkem (případně těžším následkem nebo přitěžující okolností). Příčinou je pak 
každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal. Podmínka 
příčinné souvislosti není splněna, kdyby trestná následek způsobila jiná příčina, která by zcela 
nahradila jednání pachatele.38  
 
Postavení jednotlivých spoluobviněných osob v tomto případě navrhovatel popisuje podrobněji 
v části týkající se trestu. 
 

Dle judikatury rovněž nelze považovat následné zkrachování projektu BONO PUBLICO ČECHY za 
trestný čin: 
 

Jestliže teprve po uzavření smlouvy o půjčce vznikly překážky, které bránily dlužníkovi splnit 
závazek z půjčky a které nemohl v době uzavření půjčky ani předvídat, když jinak byl tehdy 
schopen závazek splnit, nebo jestliže byl sice schopen věci určené podle druhu, zejména peníze, 
vrátit ve sjednané lhůtě, ale z různých důvodů vrácení takových věcí, zejména peněz, odkládal, 
nebo dodatečně pojal úmysl takové věci, zejména peníze, vůbec nevrátit, pak jeho jednání nelze 
považovat za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. Tyto závěry lze přiměřeně použít i v 
případě leasingové smlouvy a placení leasingových splátek. (usnesení Nejvyššího soudu České 
republiky sp. zn. 7 Tdo 1525/2008, ze dne 21.1.2009) 

 
Marek Řičář upozorňuje na skutečnost, že od konce roku 2006 byl zařazen do programu ochrany 
svědků a jeho úkony byly činěny na pokyn a pod přímým dohledem jeho velícího důstojníka (viz 
níže). 
 
 

XV. 
KE SPOLEČENSKÉ ŠKODLIVOSTI TRESTNÉHO ČINU, K ZÁSADĚ ULTIMA RATIO A 

PŘIMĚŘENOSTI TRESTNÍ REPRESE   
OSTATNÍ OKOLNOSTI PŘÍPADU 

 
15.1 K postavení a roli MMR v dotačním procesu 

Soud na straně 110 rozsudku MS uvedl, že nehrálo žádnou roli to, zda o zkreslování údajů 
v podané žádosti o dotaci obžalovanými věděl někdo z příslušných zaměstnanců Ministerstva pro 
místní rozvoj, například Ing. Jiří Fajfr. Tento závěr soudu je značně zjednodušující a je 
vytrhován z kontextu celkového případu. Role MMR v tomto případu je totiž značně 
problematická, a to do té míry, že narušuje tezi o spáchání trestného činu ze strany obviněných a 
zasazuje do verze obžaloby značné pochybnosti. Podle judikatury soudy musí zkoumat 
konkrétní osobu poškozeného (podvedeného), jakož i jeho případný podíl na poskytnutí dotace, 
jeho odbornost, opatrnost či hospodárnost a využití kontrolních mechanismů (nález Ústavního 
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 Učebnice Trestní právo hmotné, I. část, Oto Novotný, Adolf Dolenský, CODEX, 1996. 



 
 

soudu č.j. I. ÚS 558/01 ze dne 25.11. 200339, usnesení Ústavního soudu ČR č.j. 4 Tdo 5/2011-27 
ze dne 10. února 2011).40 

Soud se v napadeném rozsudku podrobně (na desítkách stran) zabýval procesem schvalování 
dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj („MMR“), avšak opomenul to nejdůležitější. Jak mohlo 
být MMR podvedeno, když na vypracování dotace úzce spolupracovalo a mělo o všem podrobné 
údaje? Jak a čím obžalovaný Marek Řičář ovlivnil myšlení a rozhodovací mechanismus 
úředníků MMR a nakonec samotného ministra pro místní rozvoj? Jak mohl MMR podvést 
či uvést v omyl? 
 
MMR totiž bylo podrobně seznámeno s celým dotačním projektem a jeho podrobnostmi, 
disponovalo rozsáhlým odborným aparátem, které žádosti o dotace vyhodnocovalo, v daném 
případě i schválilo, a v případě pochybností mělo možnost kdykoliv čerpání dotace zastavit. 
MMR se ani nepřihlásilo se svým nárokem na náhradu škody do trestního řízení. 
 
Předně MMR celý proces schvalování dotace podrobně konzultovalo s předkladateli projektu, na 
jeho projednávání se účastnilo několik lidí (cca 20), byly organizovány opakované schůzky, samo 
MMR tyto některé schůzky iniciovalo, projekt podporovalo a realizovalo jeho prezentaci, MMR se 
zabývalo projektem cca 15 měsíců před podáním žádosti. Již od roku 2004 mělo MMR projekt v 
rozpracovanosti k dispozici a znalo jej a paralelně s jeho dopracováváním na jeho využití 
participovalo (viz česko-in) a zástupce MMR Fajfr se zúčastnil nejdůkladnějšího veřejného 
projednání připravovaného projektu BPČ v Podještědí na sněmu. 
 
MMR tedy bylo informováno, resp. podrobně projednávalo i výši celkových nákladů 
projektu a možnost spolufinancování budoucího projektu.  A zástupce MMR Jiří Fajfr a 
další byli s projektem seznámeni podrobně po věcné i obsahové stránce. 
 
MMR poskytnutí dotace nezpochybnilo, později neuložilo příjemci dotace žádné sankce, a 
dokonce se ani necítilo být poškozeným a nepřihlásilo se, přes opakované výzvy, 
s nárokem na náhradu škody do trestního řízení. 
 
Proč se soud nezabýval tím, zda pochybení, nepořádek nebo sama neznalost nebylo na straně 
poskytovatele dotace, jak byl v celé věci angažován Ing, Jiří Fajfr, zda nejednal nehospodárně a 
neporušoval své povinnosti, nesděloval žadateli o dotaci a navrhovateli zkreslené či zlehčující 
údaje? Proč tento vysoký úředník odboru MMR loboval v červenci 2005 ve Všelibicích za to, aby 
byly finanční prostředky z dotace čerpány? Opravdu v roce 2005 bylo Ministerstvo připravené 
řádně řídit dotační projekty, nebyl v tom chaos a sama nepřipravenost? Je toto jednání opravdu 
nutné kriminalizovat u navrhovatele šesti lety nepodmíněného trestu odnětí svobody? 
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 Ze svých úvah však soudy vyloučily ty skutečnosti, z nichž vyplývalo, že pracovníci banky, kteří se 
rozhodujícím způsobem podíleli na poskytnutí úvěru stěžovatelem zastupované obchodní společnosti, 
mohli být srozuměni s vysokou rizikovostí úvěru a s nereálností podnikatelského záměru. Nebylo náležitě 
vysvětleno, co vedlo banku k uvolnění podmínek úvěru (srov. dodatek o zrušení investičního podmínění, 
příloha č. 38, které bance zaručovalo využívání úvěru na zhodnocování zástavy). Okolnosti poskytnutí 
úvěru, kdy např. po půlročním bezcílném jednání je úvěr náhle poskytnut pár dní před koncem roku a 
postupně je vytvořena provázaná skupina tří vzájemně souvisejících úvěrů, která je v důsledku dodatků 
měnících klíčová smluvní ujednání nepřehledná, společně s výslovnými námitkami stěžovatele napovídaly 
tomu, že pracovníci banky jejich poskytnutím pomocí tzv. přeúvěrování, řešili problémy vlastní 
odpovědnosti za nesplácení starých úvěrů, a je sporné, ohledně čeho byli klamáni. 
40 (…) S ohledem na konkrétní skutkové okolnosti je totiž třeba zvážit zejména věk poškozené osoby, její 

vzdělání, životní zkušenosti a sociální postoje. Přitom v otázce právních úkonů nelze klást nadstandardní 
nároky na sociální inteligenci té poškozené osoby, která je vyššího věku a neorientuje se v běžných 
právních pojmech. Teprve v závislosti na posouzení zmíněných okolností pak musí být rovněž učiněn 
závěr o tom, zda poškozená osoba mohla mít vědomost o tom, že ji pachatel uvádí v omyl. 



 
 

Neporušilo MMR péči řádného hospodáře a princip bdělosti (vigilantibus iura)? Nelze 
samo počínání MMR označit za vědomě nedbalé (Pl. ÚS 34/09)? 
 

Uveďme závěr Ústavního soudu ČR (bod 38; I. ÚS 109/11): závěrem považuje Ústavní soud za 
patřičné vyslovit údiv nad pasivitou ministerstva zemědělství, neboť právě ono umožnilo vznik 
následných komplikací. Pokud by ministerstvo zemědělství jasně vymezilo podmínky dotace a 
upozornilo příjemce dotace, že je nutné uvádět při doložení čerpání dotace ceny pořízených věcí 
toliko v "nejekonomičtější" verzi, byla by dnes situace jiná. 
 
Je-li omyl definován jako rozpor mezi představou a skutečností u oklamaného, pak logicky nelze 
na straně oklamaného odhlížet od jeho sumy vědomostí o skutečnosti, o níž je klamán, tedy od 
jeho způsobilosti být oklamán; nelze např. bez dalšího pomíjet možnost oklamaného omyl 
jednoduše eliminovat. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 461/2007, ze 
dne 25.4.2007) 

 

Navrhovatel se dále domnívá, že tyto okolnosti by neměly být zhodnoceny jen z hlediska 
společenské škodlivosti trestného činu, ale i při hodnocení splnění podmínek trestní 
odpovědnosti (znak uvedení nepravdivých údajů jako vědomě lživých). 
 

Jednoznačný soulad mezi skutkovým stavem zjištěným procesně zákonným způsobem a z něj 
vyvozenými právními závěry jsou nezbytnými podmínkami spravedlivého procesu. Z hlediska 
principu presumpce neviny musí být závěr o zavinění pachatele, který je závěrem právním, vždy 
prokázán výsledky dokazování a musí z nich logicky vyplynout. (usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. 
zn. 7 Tdo 1077/2006 ze dne 21.9. 2006). 
 

15.2 Vyvrácení argumentu, že projekt Bono publico nikdy nebyl míněn vážně zpochybnění 
závěru soudu o plánu vylákání dotace - k dlouhodobé přípravě projektu Bono Publico 

 
Obžaloba tvrdí, že obžalovaní nikdy neměli v úmyslu projekt realizovat, ani takovou realizaci 
nepřipravovali.  
 
S ohledem na dále uvedené důkazy neobstojí ani závěr Městského soudu, že vylákání dotace bylo 
předem dohodnutým plánem (str. 4 napadeného rozhodnutí), a zároveň, že tento projekt nebyl 
myšlen vážně. Za tímto účelem je nejprve nutné zjistit, zda-li byl projekt vůbec realizovatelný. 
Pokud byl, potom už toto samotné vyvrací nesmyslný závěr o neúmyslu projekt realizovat. Proč 
by někdo tolik let vytvářel projekt, který by sloužil jen proto, aby vylákal dotaci. To postrádá 
jakoukoli logiku. 
 

- Počátek projektu již v roce 1998. Projektový záměr Bono Publico vymyslel obžalovaný 
osobně v roce 1998, kdy se od počátku jednalo o kombinaci dvou větví, dvou směrů 
projektového záměru. Na jedné straně byl záměr vybudovat v památkově chráněném 
objektu, konkrétně v Budišově, okres Třebíč, areál pro cestovní ruch, kongresovou 
turistiku, vzdělávání, osvětu, kulturu, ve vazbě na technologie ekologického zajišťování 
provozu venkovské infrastruktury a v té druhé větvi se už od počátku v záměru jednalo o 
přípravu a následnou realizaci projektu, který byl orientovaný do oblasti multimediální 
telekomunikace a multimediální komunikace mezi regionálními partnery, ať už na území 
České republiky nebo posléze bylo plánováno i mimo území České republiky. 

 
- První kontakty s partnerskou obcí již v roce 1999, tedy šest let před podáním žádosti o 

dotaci. V roce 1999 došlo k prvnímu kontaktu v obci Budišov, kdy se svou tehdy ještě vizí 
oslovil tehdejšího místostarostu obce Dr. Vladimíra Marečka, který náměty Marka Řičáře 
přijal s porozuměním, posléze s nadšením, velmi pozitivně a od jara 1999 se datovala 
spolupráce s obcí Budišov na rozvíjení projektového záměru BONO PUBLICO. V roce 
2000 došlo ke změně partnera na straně obce Budišov, kdy od tohoto roku jeho 



 
 

partnerem nebyl nadále Dr. Vladimír Mareček, ale tehdejší místostarosta obce pan 
Ladislav Péťa.  
 

- V roce 2001 se věc posunula velmi výrazně dopředu, protože při vzájemné diskusi nad 
projektovým záměrem Bono Publico v Budišově byla zjištěna skutečnost, že areál zámku 
v Budišově je historickým majetkem obce Budišov a že obec Budišov by podle platného 
zákona měla mít nárok na jeho vydání a že je tudíž smysluplné, aby se obec zajímala o to, 
co s tím areálem bude dělat do budoucna. To byl velmi výrazný podnět k tomu, aby se 
práce na projektovém záměru Bono Publico urychlily, aby získaly postupně širší záběr a 
širší podporu. Širší podporou je myšleno to, že od okamžiku vzniku krajů starosta 
Ladislav Péťa zprostředkoval kontakty na Krajský úřad Vysočina, posléze i na další 
instituce typu Ministerstvo pro místní rozvoj, typu poslanci příslušných výborů 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, typu senátoři, kteří z důvodu, z titulu regionální 
příslušnosti, měli s projektem nebo s projektovým záměrem co činit.  

 
- Podpora a veřejné projednávání. Projekt tak postupně získával podporu a získával ji 

veřejným projednáváním, veřejným představováním, a pokud byla kdykoliv příležitost i 
veřejnou oponenturou. Marek Řičář již od počátku, tzn. od roku 1999, v rámci projektu 
Bono Publico osobně nikdy netoužil po tom, aby projekt zůstal skrytý, aby se v něm něco 
kamuflovalo, aby se stal fiktivní schránkou, která má zakrývat absenci myšlenky anebo 
absenci snahy ten projekt realizovat. 
 

- Dvě studie proveditelnosti. V roce 2002 a následně v roce 2003 na základě projednávání 
a konzultací projektu na Krajském úřadě Vysočiny a na Ministerstvu pro místní rozvoj 
došlo k tomu, že byla zpracována první studie proveditelnosti projektového záměru 
BONO PUBLICO, a to sice společností DHV, s.r.o., jako českou pobočkou 
mezinárodního subjektu, který se věnuje zpracovávání studií proveditelnosti 
vesměs významných, infrastrukturních projektů, v rámci Evropských společenství. 
Tato studie proveditelnosti doložila jako první oficiální doklad, že projekt je 
smysluplný, inovativní, a to nejen v rámci České republiky, ale dokonce v rámci 
celých Evropských společenství a že přináší řešení, která tehdy na trhu (v oblasti 
multimediální komunikace a oblast využití telekomunikační, multimediální techniky ve 
prospěch zefektivnění společenských a komunikačních procesů) chyběla.  
 

- Tato studie proveditelnosti posléze, v roce 2004, posloužila jako podklad pro novou verzi 
studie proveditelnosti, která byla použita při podání první žádosti o dotování 
projektového záměru BONO PUBLICO z veřejných zdrojů. Došlo k tomu tak, že na jaře v 
roce 2004, na základě už zmíněných kontaktů pana Ladislava Péti na úředníky 
Ministerstva pro místní rozvoj, osobně Marek Řičář za účasti pana Ladislava Péti 
absolvoval opakovaně velmi podrobné konzultace projektového záměru BONO 
PUBLICO s tehdy ředitelkou odboru SROP na Ministerstvu pro místní rozvoj, paní 
Mgr. Věrou Jourovou. 
 

- Výsledkem této snahy bylo podání dvou žádostí o dotaci projektového záměru Bono 
Publico ze zdroje SROP v roce 2004, a to sice z dotačního titulu nadregionální podpora 
cestovního ruchu v oblasti infrastruktury a v oblasti marketingu. Projekty Bono Publico 
tehdy získaly svoje první označení, projekt v oblasti infrastruktury označovaný jako 
kamenný projekt byl nazván BONO PUBLICO infrastruktura a projekt v oblasti 
marketingu byli nazvány jako BONO PUBLICO marketing. 

 
V dotačním prostředí je běžnou praxí, že určitý projekt je realizován v několika etapách (letech). 
I v případě projektu Bono publico bylo zřejmé, že tento projekt není možné realizovat v jednom 
roce, s víceletým rozložením projektu ostatně počítala i studie proveditelnosti DHV. I z odborné 



 
 

literatury a dotační praxe vyplývá, že projekty podobného charakteru jsou rozděleny na fázi 
projekční a realizační, a tyto jsou dále mnohdy rozděleny do několika let. 
 
15.4 
Z hlediska proporcionality trestní represe se nutně nabízí i další otázka, proč je diametrálně 
odlišně trestán právě Ing. arch. Marek Řičář (6 let odnětí svobody nepodmíněně) od 
ostatních obviněných, ačkoliv striktně vzato hrál z hlediska kvalifikačních znaků dotačního 
podvodu minimální roli. 

 

XVI. 
PORUŠENÍ PROCESNÍCH PRÁV OBŽALOVANÉHO A PROCESNÍCH PŘEDPISŮ 

 
16.1 Vady důkazního řízení, absence dokazování 
 
Soud neprokázal ohledně skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu, tedy ohledně 
celkových nákladů projektu, ceny projektové dokumentace, zda došlo ke vzniku škody a v jaké 
výši (navrhovatel je odsouzen za způsobení vyšší škody podle odst. 6), a o tomto ani v podstatě 
žádné dokazování vůbec neproběhlo. Nebylo prokazováno zavinění ani znaky organizované 
skupiny. Dále vůbec nebylo zkoumáno zavinění navrhovatele, i když celkový obraz rozsáhlého 
rozsudku vytváří logicky zapadající příběh rozsáhlého dotačního podvodu. 
 
Zatímco Marek Řičář aktivně předložil soudu několik důkazů o pravdivosti údajů uvedených 
v čestných prohlášeních (znalecký posudek, výpovědi svědků – techniků, podrobné rozpočty, 
nabídky a ceníky), obžaloba ani soud nepředložili ani jeden důkaz, a dokazování ohledně toho 
ani neprováděl, o tom, že by údaje byly nepravdivé. Soud se nevypořádal v tomto ohledu 
s důkazy obhajoby. 
 

Z hlediska procesně právního pak musí být jednoznačně zjištěno a prokázáno, že se takové 
jednání objektivně stalo, že představuje skutečně závažnou hrozbu pro společnost jako celek a že 
odsouzená osoba je skutečně tou, která toto jednání spáchala nebo se na jeho páchání podílela. 
Tyto skutečnosti se přitom zjišťují a osvědčují skrze důkazní prostředky v trestním řízení.41 
 
Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů důkazní postup 
vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit. Uvedený 
požadavek zákonodárce vtělil do soustavy nároků kladených na odůvodnění rozsudku, resp. 
usnesení (§ 125 a § 134 odst. 2 tr. ř.). Trestní řád nároky na odůvodnění zvýrazňuje zejména pro 
případy, kdy si provedené důkazy vzájemně odporují.42 
 
(…) Shrnuto, význam důkazu prezentovaného v trestním řízení je kruciální, neboť je jediným 
prostředkem, jímž státní moc demonstruje skutečnost, že jednotlivec spáchal určitý čin a že 
uložení konkrétního trestu je z tohoto hlediska ospravedlnitelné. Presumpce neviny totiž 
vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno; tam, kde existují jakékoliv 
pochybnosti, musejí být vyloženy ve prospěch obviněného, resp. obžalovaného." [srov. nález sp. 
zn. IV. ÚS 335/05 ze dne 6. 6. 2006 (N 116/41 SbNU 453)].43 

Pochybení v procesu dokazování, resp. při zjišťování skutkového stavu, může být zásahem do práva 
na spravedlivý proces. (usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 1428/2007 ze dne 27.2. 2008). 
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42

 II. ÚS 226/06 
43

 II. ÚS 226/06 



 
 

16.2 Opomenutí zásadních důkazů  - nepřipojení spisu v kauze Budišov 
 
Navrhovatel se domnívá, že zcela účelově nebyly použity důkazy, které tvoří součást spisu tzv. 
kauzy Budišov (spisová značka ÚOOZ-108V7- 2006). Tam založené důkazy se tedy přímo týkají 
kauzy Bono Publico, a na její posouzení mohou mít zásadní vliv. Jedná se zejména o důkazy, 
které dokládají, že na navrhovatele byl vytvářen nátlak, ale i spolupráce s Policií ČR, a dále 
veškeré účetní doklady ohledně plateb a finančních toků, které jsou soudem zpochybňovány. 

Podle § 2 odst. 5 trestního řádu, podle nějž orgány činné v trestném řízení postupují tak, aby byl 
zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný 
pro jejich rozhodnutí. 
 

Mezi „opomenuté důkazy“ se řadí i procesní situace, v nichž bylo účastníky řízení navrženo 
provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh na toto provedení byl soudem bez věcně 
adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela opomenut, což znamená, že ve vlastních 
rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k jeho zamítnutí nebývá zmínka buď žádná, či toliko 
okrajová a obecná, neodpovídající povaze a závažnosti věci. Nevypořádáním se s takovými důkazy 
ze strany soudu je zasaženo do základního práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod, tedy do práva na spravedlivý proces. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 7 Tdo 420/2009, ze dne 22.7.2009) 

 
16.3 Porušení práva na obhajobu, omezená možnost volby advokáta v programu na ochranu 

svědků a efektivní obhajoby 
 
Obviněný dále uvádí, že byl zařazen do programu ochrany svědků podle zákona č. 137/2001 Sb., 
o zvláštní ochraně svědka a jiných osob v trestním řízení, v platném znění, a to v souvislosti 
s jeho svědectvím v kauze Budišov. Připomeňme (a dosvědčil to svědek Jan Kubice a Hynek 
Vlas), že do programu ochrany svědků zařadil obviněného ministr vnitra Ivan Langr na konci 
roku 2006 na základě doporučení ředitele ÚOOZ Jana Kubiceho a policejního prezidenta Husáka. 
Jeho útvar v roce 2006 zjistil, že existují důvodné obavy o tom, že Marek Řičář, který byl 
klíčovým svědkem v případu kauzy Budišov, je přímo ohrožen na životě. 
 
Po zařazení do programu Marek Řičář nemohl dále pracovat, podnikat a musel okamžitě, tj. ze 
dne na den ukončit činnost na zpracovávaných a připravovaných projektech jak ve společnosti 
Ateleir habitat, s.r.o., tak Bono publico, o.p.s. OČTŘ přesto zneužily tuto situaci k tvrzení 
nereálnosti projektu Bono publico Čechy, nezájmu MŘ tento projekt realizovat a tím k 
nezákonnému dokazování viny a role MŘ v údajném dotačním podvodu v kauze Bono publico 
Čechy. 
 
Účelem zákona č. 137/2001 Sb. v platném znění, je poskytnout tzv. chráněné osobě (svědkovi) 
zvláštní ochranu, aby na svědka nebyl vytvářen nátlak v souvislosti s jeho výpovědí.44 Zvláštní 
ochrana a pomoc spočívá ve výkonu v zákoně uvedených opatření (osobní ochrana, 
přestěhování ohrožené osoby a pomoc při jejím sociálním začleněním v novém prostředí, 
zastírání skutečné totožnosti ohrožené osoby) policií a Vězeňskou službou České republiky. 
Podle ustanovení § 6 zákona na ochranu svědků chráněná osoba je povinna a) dodržovat 
podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci, b) řídit se pokyny příslušníků policie a 
příslušníků vězeňské služby, c) informovat bezodkladně policisty a příslušníky vězeňské služby 
o všech nových skutečnostech a změnách, které mohou být významné pro postup policie a 
vězeňské služby podle tohoto zákona. 
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 Návrh zákona upravuje poskytování zvláštní ochrany a pomoci, jejíž účelem je zamezit nezákonným 
vlivům na trestní řízení a tak zvýšit jeho účinnost jako jednoho z významných nástrojů potlačování 
kriminality, zejména závažných trestných činů a organizovaného zločinu. K těmto vlivům patří všechny 
formy nezákonného nátlaku vůči osobám, které se na trestním řízení zúčastní, zejména vydírání, 
ohrožování jejich života, zdraví a majetku. Důvodová zpráva k zákonu (ASPI). 



 
 

 
Jelikož navrhovatel byl od konce roku 2006 do října 2010 v programu ochrany svědků, kde 
podléhal režimu tohoto programu, jakož i pokynům řídícího policejního důstojníka, a zároveň 
bylo v roce 2009 zahájeno trestní stíhání proti navrhovateli v této kauze, navrhovatel měl zcela 
mizivé možnosti realizovat zákonem zaručené právo na obhajobu ve všech fázích trestního 
řízení a následného soudního projednání v kauze Bono publico Čechy, a to ve všech zásadních 
parametrech – výběr advokáta, komunikace a porady s advokátem, studium sdělení obvinění, 
přístup ke spisu, zajišťování důkazů obhajoby, studium obžaloby, porady s advokátem v 
průběhu soudního řízení, komunikace s médii, což mělo fatální důsledky pro celý postup, rozsah, 
kvalitu a personální zajištění obhajoby. To je v rozporu s článkem 40 odst. 3 listiny základních 
práv a svobod a § 33 trestního řádu i judikaturou Ústavního soudu I. ÚS 592/2000.45 

 
Například MŘ na přímý a jednoznačný pokyn řídícího pracovníka a za jeho dohledu zmocnil 
bratra Václava Řičáře, aby prodal jeho obchodní podíl ve společnosti Atelier habitat, s.r.o. - 
ovšem s nulovou možností po podepsání plné moci tento prodej obchodního podílu jakkoliv 
kontrolovat, řídit, nebo organizovat. OČTŘ přesto zneužily tuto situaci k tvrzení o roli tohoto 
převodu - prodeje firmy v údajné legalizaci výnosů trestné činnosti jako výtěžku údajného 
dotačního podvodu v kauze Bono publico Čechy. 
 
K důkazu:  výpovědí navrhovatele v hlavním líčení a Jana Kubiceho, Hynka Vlase 

16.4 Nepřezkoumatelnost a vnitřní rozpornost rozsudku, nevypořádání se s argumenty 
obhajoby 

Právě proto, že trestní právo kriminalizuje předčasně dokonaný trestný čin, kterým je dotační 
podvod, je kladen důraz na bezrozpornost a odůvodnění rozsudku.46 
 
Mezi nezbytné náležitosti rozsudku dle § 120 odst. 1 písm. c) tr.ř . je výrok rozsudku, který musí 
obsahovat přesné vymezení skutku (skutková věta), jehož se obžalovaný dopustil. Popis skutku 
musí být uveden tak, aby jednotlivé části odpovídaly příslušným znakům skutkové podstaty 
trestného činu, jímž je obžalovaný uznán vinným. V každém případě však musí skutková věta 
představovat úplné slovní vyjádření posuzovaného skutku tak, aby obsahoval všechny 
relevantní okolnosti z hlediska použité právní kvalifikace. Ve skutkové větě nelze uvádět jiné 
skutečnosti než ty, které mají oporu v provedeném dokazování v hlavním líčení, a to takovou 
formulací, aby bylo zřejmé, že jde o závěr soudu.  V případě spáchání trestného činu za okolnosti 
podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 212 odst. 5, 6 tr.z.) platí požadavek plného souladu 
věty skutkové, věty právní a ustanovení o použité právní kvalifikaci. Je nezbytné také tuto 
okolnost vyjádřit uvedením příslušných údajů, tedy všech znaků skutkové podstaty trestného 
činu.  
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 Právo na obhajobu je jedním z nejdůležitějších základních práv osob, proti nimž se trestní řízení vede a 
směřuje k dosažení spravedlivého rozhodnutí, vydaného nejen v zájmu trestně stíhané osoby, ale 
nepochybně také v zájmu demokratického právního státu, založeného na úctě k právům a svobodám 
člověka a občana (čl. 1 Ústavy ČR). Stát proto musí zajistit takové podmínky, aby uvedené principy bylo 
možné realizovat cestou příslušných procesních záruk postavení obhájce i obviněného. Ustanovení § 33 
odst. 1 trestního řádu konkretizuje základní práva obviněného, který má mj. právo zvolit si obhájce a radit 
se s ním i během úkonů, prováděných orgánem činným v trestním řízení a je-li ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Ústavní soud je toho názoru, 
že toto ustanovení je nutno vykládat nikoli omezujícím způsobem, ale při použití ústavněprávní 
interpretace s ohledem na záruky spravedlivého procesu a že právo hovořit s obhájcem bez přítomnosti 
třetí osoby je třeba umožnit i obviněnému, který byl zadržen v souladu s ust. § 75 trestního řádu. 
46 III.ÚS 1748/08. Způsob, jakým jsou uvedené skutkové podstaty formulovány, klade ovšem vysoké 

nároky na postup obecných soudů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 tr. řádu., resp. § 125 odst. 1 tr. řádu, (…) 

 



 
 

Obhajoba napadenému rozsudku mimo jiné vytýká, že nebylo splněno shora uvedené zákonné 
ustanovení o obsahu skutkové věty, když ve skutkové větě uvedené na str. 2-15 rozsudku, 
neobsahuje přesné vymezení skutku tak, aby jednotlivé části odpovídaly příslušným znakům 
skutkové podstaty trestného činu, jímž je obžalovaný uznán vinným. 
 
Zákonem vyžadované řádné odůvodnění písemné formy rozsudku není jen formálním 
požadavkem, který má zamezit průniku obsahově nezdůvodněných, nepřesvědčivých či 
snad neurčitých anebo dokonce nesrozumitelných soudních rozsudků, ale má být v prvé 
řadě pramenem poznání úvah (nalézacího) soudu jak v otázce zjišťování skutkového 
stavu věci, tak i jeho právního posouzení. Má být také prostředkem poznání úvah 
nalézacího soudu při hodnocení jím v řízení provedených důkazů, jeho úvah a výsledků 
při přisuzování relevantnosti jednotlivých důkazních prostředků, jejich 
(ne)přesvědčivosti (např. v případě výslechů svědků) či korektnosti jejich pramene (v 
případě listinných důkazů) atd. 
 
Jak vyplývá z obsahu spisu, soud prvního stupně provedl poměrně rozsáhlé dokazování, takže 
bylo pak věcí právě tohoto soudu, aby všechny tyto v řízení provedené důkazy zákonem 
vyžadovaným způsobem vyhodnotil a své hodnotící dílčí skutkové závěry, jakož i posléze z nich 
učiněný celkový závěr o skutkovém stavu věci a na něj navazující právní zhodnocení též 
zákonným způsobem (určitě, srozumitelně, přehledně ve vazbě na učiněný zásadně významný 
skutkový závěr s promítnutím jeho právního zhodnocení) vyložil v odůvodnění svého 
písemného vyhotovení rozsudku.  V posledně cit. ustanovení trestní řád v § 125 stanoví 
obsahová (zákonná) kritéria písemného vyhotovení rozsudku, která je třeba dodržet. Tento 
zákonný požadavek řádného zdůvodnění písemné formy rozsudku není jen formálním 
požadavkem, který má zamezit průniku obsahově nezdůvodněných, nepřesvědčivých či snad 
neurčitých nebo dokonce nesrozumitelných soudních rozsudků, ale má být v prvé řadě 
pramenem poznání úvah soudu jak v otázce zjišťování skutkového stavu věci, tak i jeho právního 
posouzení. Má být také prostředkem poznání úvah soudu při hodnocení jím v řízení 
provedených důkazů, jeho úvah a výsledků při přisuzování relevantnosti jednotlivých důkazních 
prostředků, jejich (ne)přesvědčivosti (např. v případě výslechů svědků) či korektnosti jejich 
pramene (v případě listinných důkazů) atd. 
 
Výše uvedené (zákonem vyžadované v ust. § 125 odst. 1 tr.ř. a v judikatuře velmi podrobně 
interpretované) limity písemného vyhotovení napadeného rozsudku soud prvního stupně v 
tomto případě nesplnil, čímž zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností. V kauze tak důkazně 
exponované, jako je tato věc, soud prvního stupně v zásadě vůbec nehodnotil zejména výslechy 
účastníků a slyšených svědků. V odůvodnění rozsudku použité formulace typu „z výpovědi-
vyplynulo“, „podobně se vyjádřil-“, „i další svědci uvedli-“, „naproti tomuto svědkyně-uvedla“, 
„dle svědka-“, vůbec nevypovídají o tom, co vlastně a na podkladě kterých provedených důkazů 
soud po skutkové stránce zjistil, proč některým důkazním prostředkům uvěřil, přisoudil jim 
věrohodnost, proč z jiných zase nemohl čerpat informace nezbytné pro zjištění skutkového stavu 
věci. 
 
Uvedený deficit zjištění dílčích skutkových zjištěních, z nichž, resp. na nichž lze teprve budovat 
závěr o skutkovém stavu věci s jeho následným právním hodnocením, je takového rozsahu, že 
rozsudek je podle názoru obžalovaného nepřezkoumatelný.  
 
Soud prvního stupně se měl důsledně v rozsudku vypořádat s hodnocením v řízení 
vyslechnutých účastníků řízení a svědků. Pokud jde o hodnocení důkazu výslechu svědka, soud 
zde musí především vyhodnotit věrohodnost učiněné výpovědi s přihlédnutím k tomu, jaký má 
svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci a jaká je jeho rozumová a duševní 
úroveň, k okolnostem, jež doprovázely jeho vnímání skutečností, o nichž vypovídá, vzhledem ke 
způsobu reprodukce těchto skutečností a k chování při výslechu (přesvědčivost, jistota, 
plynulost výpovědi, ochota odpovídat na otázky apod.) a k poznatkům, získaným na základě 



 
 

hodnocení jiných důkazů (do jaké míry je důkaz výpovědí svědka souladný s jinými důkazy, zda 
jim odporuje, popřípadě, zda se vzájemně doplňují), když teprve celkové posouzení z uvedených 
hledisek pak poskytuje závěr o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených (prokázaných) 
skutečností. Třeba také zřejmě připomenout, že při hodnocení důkazu výslechu svědka 
(účastníka) spolupůsobí vedle věcného obsahu jeho výpovědi i další skutečnosti (např. chování 
svědka v průběhu výpovědi), které - ač nejsou bez vlivu na posouzení věrohodnosti výpovědi - 
nemohou být (zpravidla) vyjádřeny v protokolu o jednání, avšak pro soud jsou rozpoznatelné. 
Myšlenkové závěry o pravdivosti či nepravdivosti důkazů, k nimž soud dospěl, proto 
nepředstavují akt libovůle soudu (nahodilého přisouzení věrohodnosti tomu kterému důkazu) a 
nejsou ani věcí pouhého osobního dojmu soudce či obecné úvahy. Vnitřní přesvědčení o 
nepravdivosti (nevěrohodnosti) svědecké výpovědi je výsledkem logického myšlenkového 
postupu, vycházejícího z posouzení objektivních skutečností vnějšího světa (skutkových 
okolností), zjištěných v konkrétní projednávané věci, jako kupříkladu z rozporů ve výpovědi 
svědka, jakož i z rozporů mezi výpovědí svědka (jejím obsahem) a jinými provedenými důkazy, 
ze způsobu  jeho výpovědi, z jeho osobního (nikoli postulovaného) vztahu k věci nebo k osobám 
zúčastněným na řízení apod. (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.4. 2002, sp. 
zn. 33 Odo 189/2001). Tyto hodnotící limity jednotlivých důkazních prostředků (zde 
svědeckých výpovědí) ve vazbě na dílčí skutková zjištění a následný závěr o skutkovém stavu 
věci musejí být výše vyloženým způsobem seznatelné z odůvodnění soudního rozsudku; soud v 
odůvodnění svého rozsudku nepopisuje všechny postupy při hodnocení předmětných důkazů, 
nýbrž uvádí dílčí skutková zjištění, jež posléze (logicky přehledným způsobem) vkládá do 
celkového závěru o skutkovém stavu věci, přičemž rozvádí, proč tomu kterému důkazu 
přisvědčil, proč jej považuje za věrohodný, souladný s jinými důkazními prostředky, na rozdíl od 
množiny důkazu zbylých, z nichž skutková zjištění a pro jaké důvody neučinil. 
 
Právní úvahy v odůvodnění zahrnují podřazení jednotlivých skutkových zjištění pod příslušná 
ustanovení trestního zákona v jeho obecné i zvláštní části. Nestačí pouze paušálně citovat právní 
věty skutkové podstaty trestného činu, nýbrž je potřeba konkrétně uvést, jakými důkazy jsou její 
jednotlivé znaky prokazovány, a to ve spojení s obecnými ustanoveními o trestní odpovědnosti. 
Na základě shora uvedeného proto obžalovaný napadenému rozsudku vytýká jeho 
NEPŘEZKOUMATELNOST. 
 
16.5 Závěr 
 
Navrhovatel se domnívá, že v rozsudku a verzi obhajoby existují takové rozpory a pochybnosti, 
že napadené rozsudky neobstojí. Rozsudky obsahují značné vady v dokazování ohledně 
základních kvalifikačních znaků trestného činu a z nich vyvozených závěrech. Rozsudky se 
nevypořádaly s argumenty obhajoby, což odporuje zásadám spravedlivého procesu. V případě 
pochybností je soud povinen rozhodnout ve prospěch obviněného. 
 

Ve svém usnesení Ústavní soud dospěl k závěru, že obecné soudy hodnotily provedené důkazy 
značně jednostranně, a to v neprospěch stěžovatelů. Obecné soudy zacházely s výsledky 
dokazování arbitrárně, přičemž k zásadním námitkám obhajoby i skutečnostem, zjevným ze 
spisového materiálu, vůbec nepřihlédly, popř. je v odůvodnění svých rozhodnutí zmiňují toliko 
formálně, aniž by je učinily předmětem svých úvah z hlediska zjištění skutkového stavu v rozsahu 
dle § 2 odst. 5 tr. řádu. Důkazy, jež jsou v napadených rozhodnutích představeny jako usvědčující, 
jsou vytrženy z objektivního kontextu, a to v rozporu se zásadou vyplývající z ust. § 2 odst. 6 tr. 
řádu. V napadeném rozsudku se nalézací soud náležitě nevypořádal s obhajobou ve smyslu ust. § 
125 odst. 1 věta druhá tr. řádu. (usnesení III. ÚS 2042/08) 
 
Podle § 120 odst. 3 tr. ř. výrok rozsudku, jímž se obviněný uznává vinným, musí přesně označovat 
trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným pojmenováním a uvedením příslušného 
zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením 
jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i 
uvedením všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu. Ve 



 
 

skutkové větě výrokové části rozsudku tudíž musí být popsány všechny znaky skutkové podstaty 
daného trestného činu, a to slovním vyjádřením všech okolností, které v konkrétném případě 
vytváří znaky tohoto trestného činu. Popis skutku proto nemůže být libovolný, ale musí 
vyjadřovat všechny skutečnosti významné pro právní kvalifikaci. (usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp.zn. 6 Tdo 120/2003, ze dne 12.2.2003) 
 
Obžalovanému musí být vina bez rozumných pochybností prokázána. Pokud mezi jednotlivými 
důkazy existují rozpory, je povinností soudu zhodnotit věrohodnost a pravdivost každého důkazu 
jednotlivě a poté v souhrnu s ostatními důkazy, což nesmí být činěno v obecné rovině, ale vždy ve 
vztahu ke konkrétní skutečnost.47 
 
Princip presumpce neviny vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno. 
Existují-li jakékoliv pochybnosti, nelze je vyložit v neprospěch obviněného, ale naopak je nutno 
vyložit je v jeho prospěch. Z principu presumpce neviny plyne pravidlo „in dubio pro reo“, podle 
kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových 
okolností, tj. jsou li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku či osobě pachatele, jež 
nelze odstranit ani provedením důkazu dalšího, nutno rozhodnout ve prospěch obviněného. 
Jakkoli vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro 
odsuzující výrok.48 
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ČÁST C:   K PORUŠENÍ ZÁKONA PŘI UKLÁDÁNÍ TRESTU 

XVII. 
17.1 
Aniž by tím byly dotčeny výše uvedené závěry o tom, že obviněný nespáchal trestný čin, rovněž 
výše zvoleného trestu naprosto neodpovídá, zejména s ohledem na jeho osobní a rodinné 
poměry, ale i ve srovnání s ostatními obviněnými, kterým byly uloženy podmíněné tresty.  
 
Podle ustanovení § 266 odst. 2 trestního řádu, proti výroku o trestu lze stížnost podat jen tehdy, 
jestliže trest je ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo 
k poměrům pachatele nebo jestliže uložený trest je ve zřejmém rozporu s účelem trestu. 
 
Soud uložil obžalovanému Říčařovi úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání šesti let, 
trest propadnutí majetku a dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu samostatné 
výdělečné činnosti a funkce statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a 
družstvech zabývajících se projektovou činností, a to na dobu pěti let. Obhajoba považuje uložení 
všech trestů za zcela nepřiměřené vzhledem ke skutku, z jehož spáchání je obžalovaný Říčař 
obžalován a uznán vinným, jakož i ve vztahu k ostatním spoluobviněným, jimž všem byly 
uloženy podmíněné tresty.  
 
Ačkoliv se rozhodnutí soudů tváří tak, že jsou k obviněnému shovívavé, a že zohledňuje všechna 
okolnosti případu, ve skutečnosti mu ukládá pozoruhodně přísný trest odnětí svobody v délce 
šesti let a je samozřejmě přísný i v majetkové rovině. Trest obviněného by se tak pohybuje na 
stejné úrovni jako trest soudce Berky, který páchal rozsáhlou majetkovou trestnou činnost 
v oblasti konkurzních řízení v Ústí nad Labem (tento byl v prvním stupni odsouzen 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce devíti let). 

Dle ust. § 38 tr. zákoníku je nutno trestní sankce ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti 
spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Tam, kde postačí uložení trestní sankce 
pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější. 
 
Dle § 39 tr. zákoníku platí, že při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze 
a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům 
pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne 
k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé 
následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným 
způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve 
spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo pomohl 
zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, 
které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.  
 
Obhajoba je přesvědčena, že soud zcela nedostál výše uvedeným zásadám ukládání trestů, tresty 
jsou zcela nepřiměřené až likvidační. 
 
Obžalovaný Říčař měl dle obžaloby „dohodnout plán vylákání účelově vázané dotace ve výši 
15.500.000,- Kč,….a cíleně vyvést většinu získaných prostředků do své dispozice…“ Škoda měla 
dosáhnout 15.500.000,- Kč, jedná se tedy o škodu velkého rozsahu. Dotační podvod dle § 212 
odst. 6 tr. zákoníku je zvlášť závažným zločinem, za jehož spáchání lze dle trestního zákoníku 
uložit trest odnětí svobody v délce trvání pět až deset let, dále trest propadnutí majetku. Dle 
názoru obhajoby v tomto případě však soud postupoval zcela formálně, a nikoliv individuálně 
vzhledem ke konkrétním okolnostem a zvláštnostem trestního činu. Je totiž zásadní rozdíl mezi 
tím, jestli pachatel způsobí škodu ve výši 15.500.000,- Kč a např. škodu 400.000.000,-. V obou 
případech se sice jedná o škodu velkého rozsahu, nicméně na první pohled je jasné, že rozdíl je 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonvw6zdmnf3hsx3omfzwyzlemvvq&conversationId=913177
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zcela zásadní. Nelze se ztotožnit se závěrem soudu, že by obžalovaný měl z trestné činnosti 
největší prospěch, neboť, většina finančních prostředků byla použita na úhradu mezd 
zaměstnancům, daní, odvodů sociálního a zdravotního pojištění a na platby subdodavatelům. 
 
Soud se měl při stanovení druhu a výše trestu zabývat osobními a rodinnými poměry 
obžalovaného Říčaře. Osobní a rodinné poměry je nutno posuzovat v době, kdy je trest ukládán.  
 
Za poměry pachatele tak konstantní judikatura považuje například vážnou chorobu pachatele (k 
tomu viz č. 47/1974 Sb. rozh. trest.), závislost mnohačlenné rodiny na jeho výdělku (viz č. 
35/1963 Sb. rozh. trest.) či péči pachatele o větší počet osob na něj odkázaných (viz č. 3/1970 
Sb. rozh. trest.). Poměry pachatele ve smyslu § 40 odst. 1 tr. zák. jsou tedy skutečnosti, které 
nemají přímý vztah ke spáchání trestného činu a nejsou tudíž hodnoceny v rámci stupně jeho 
společenské nebezpečnosti podle § 3 odst. 4 tr. zák. (usnesení Nejvyššího soudu ČR spis. 
zn. 7 Tdo 850/2004). Pod pojem spolehlivého zjištění skutkového stavu nutno zahrnout i 
objasnění okolností, jež mají vzhledem k osobě pachatele význam z hlediska stanovení 
adekvátního druhu a výměry trestu. (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 4 Tz 
71/2004, ze dne 11.5.2004). 

Soud nijak nezohlednil především fakt, že obžalovaný Říčař má početnou rodinu: celkem pět 
dětí ve věku od 10 do 19 let (z toho dvě děti navštěvují základní školu, tři děti navštěvují střední 
školu). To znamená, že na obžalovaném Říčařovi je v tuto chvíli se svojí obživou závislých šest 
osob včetně manželky, a je jasné, že obžalovaný Říčař bude muset své děti živit ještě minimálně 
následujících osm let, pokud bychom uvažovali, že své nejmladší dítě bude živit do jeho 18 let 
věku. Je ovšem pravděpodobné, že jeho vyživovací povinnost vůči nejmladšímu dítěti neskončí 
dosažením jeho 18. roku života. Trest odnětí svobody nepodmíněně v délce trvání šesti let 
znamená, že to bude manželka obžalovaného Říčaře, která bude sama živit pět studujících dětí, 
které samy mají minimální možnost výdělku. Nehledě na to, že manželka obžalovaného Říčaře je 
v tuto chvíli nezaměstnaná a vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je vyloučeno, že by 
v dohledné době mohla vykonávat jakékoliv zaměstnání, tedy de facto živit svých pět dětí. Dopad 
na osoby závislé na panu obžalovaném Říčařovi bude v případě výkonu trestu drastický. Osobní 
poměry a poměry rodinné měl soud zvažovat nejenom při ukládání trestu odnětí svobody, ale 
taktéž při ukládání trestu zákazu činnosti. Tak jak je zákaz činnosti specifikován – tedy vztahuje 
se na činnosti související s projektovou činností – je opět zcela nepřiměřenou sankcí. Soud měl 
zvažovat, že obžalovaný Říčař se projektovou činností zabývá celý svůj profesní život a je to 
právě a pouze projektová činnost, kterou se obžalovaný, resp. jeho rodina živí. Při uložení tohoto 
trestu ztrácí obžalovaný Říčař možnost obživy sebe a své rodiny. Nejstarší dcera je 
nezaměstnaná, z finančních důvodů nenastoupila na vysokou školu, na kterou byla přijata. 
 
K důkazu: Potvrzení o návštěvě školy Matouše Marka ze dne 9.1. 2012, Štěpána Eliáše ze dne 2.2. 

2012, Šimona Marka ze dne 2.2. 2012 a Marie Eliášové ze dne 24.1. 2012 
  Potvrzení o zdravotním stavu manželky 

Pracovní smlouva mezi Petrem Peukertem a Josefem Markem ze dne 1.2. 2012 

   
Další hledisko, které měl soud zvažovat při ukládání trestu, je dosavadní způsob života 
pachatele. Obžalovaný Řičář nebyl nikdy soudně trestán, nebyl postižen ani za přestupek. Soud 
sám ve svém rozhodnutí uvádí, že se jedná o „mimořádné vybočení z jeho řádného života“. 
Pokud soud tvrdí, že zohlednil dosavadní způsob života pachatele, obhajoba má za to, že se to ve 
výši trestu nijak neodrazilo.  
 
Obžalovaný žil se svou celou rodinou cca 5 let (od roku 2006 do konce roku 2011) v režimu 
utajení, v programu na ochranu svědků, pod skrytou identitou, mimo svůj domov i širší 
rodinu, nemohl realizovat ani své povolání, tedy byl ve prospěch svědecké výpovědi značně 
omezen on jeho manželka a rodina ve svém běžném způsobu života. Nechť soud toto rovněž 
zohlední. 
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K důkazu:  Rozhodnutí o ukončení účasti v programu ochrany svědků 

 
Obžalovaný si dovoluje upozornit, že ostatním spoluobžalovaným byly uloženy podmíněné 
tresty odnětí svobody (Josef Kamenský podmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let, Ing. 
Václav Vít k nepodmíněnému trestu odnětí svobody Jiří Bažant k trestu odnětí svobody), 
obžalovaný Josef Marek je jedinou osobou, které byl uložen nepodmíněný trest odnětí 
svobody. Obžalovaný se domnívá, že pokud soud u obžalovaného Josefa Kamenského přihlédnul 
k jeho vysokému věku, měl by v případě Josefa Marka přihlédnout ke skutečnosti, že je na něj 
v podstatě odkázána celá početná rodina, včetně manželky. 
 
Rozeberme však i roli a postavení jednotlivých osob v kauze Bono Publico, které dle soudů měly 
být součástí organizované skupiny. 
 
Josef Kamenský byl bývalý policista, dlouholetý starosta obce, který měl zkušenosti se 
spravováním obecního majetku, dotacemi, rozvojového fondu v hodnotě cca stovky milionů Kč. 
Opakovaně a systematicky byl školen Krajským úřadem V Liberci ve vztahu k vyhlašovaným 
dotačním titulům. Byl vázán statutem sdružení obcí v Podještědí a byl odpovědný ostatním 
jedenácti starostům ze Sdružení obcí v Podještědí, se kterými byl v každodenním kontaktu. 
Pokud někdo ovlivňoval jeho činnost, tak to byl Ing. Karel Švehla (majitel jedné z největších 
nemovitostí Proseč pod Ještědem). A dokonce i Josef Kamenský se ve své obhajobě pokoušel 
tvrdit, že za něj dotační žádost podepsal Ing. Karel Švehla. Ing. Václav Vít byl jako jediný dotační 
odborník, bývalý ředitel odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu v Liberci, který jako 
jediný měl zkušenosti s realizací dotačních projektů. Na úřadě pracoval několik let a byl 
speciálně školen na SROP. Jiří Bažant byl odborníkem a technikem telekomunikací a multimédií. 
Ing. arch. Marek Řičář byl jako jediný projektantem, ředitelem projekční společnosti, odpovídal 
za technické řešení projektu. 
 
Jinými slovy, pokud někdo v daném případě rozuměl dotacím, byl to Josef Kamenský a 
Ing. Václav Vít. Jiří Bažant i Marek Řičář byli odpovědni za technické řešení Bono Publico. Soud 
zcela opomíjí, že Marek Řičář nemohl ovlivnit Josefa Kamenského, který byl zcela mimo sféru 
Marka Řičáře. Proč je tedy Marek Řičář v rozsudku u ukládání trestu označován za vůdčí 
osobnost trestného činu? Proč i nejcitelnější trestní sankce dopadla právě na Marka Řičáře, 
ačkoliv jednání uvedené ve skutkové podstatě striktně vzato učinili pouze Josef Kamenský a Jiří 
Bažant? 
 
Jak navrhovatel uvedl výše, podle jeho názoru nebylo prokázáno, že by došlo ke způsobení 
škody, ani nebyla zjišťována a dokazována její výše. Proto neobstojí ani použití vyšší trestní 
sazby podle odstavce 6 § 212. Podobně to lze konstatovat u kvalifikace organizované skupiny 
podle odstavce 5. 
 
17.2. 
Soud uložil obžalovanému Říčařovi trest propadnutí majetku. Uložení tohoto trestu se jeví 
poměrně neúčelné, neboť obžalovaný Říčař žádný majetek nevlastní. Se svou rodinou vždy žil a 
žije v podnájmu, nevlastní ani osobní automobil. Uložený trest propadnutí majetku je tak ve 
zřejmém rozporu s účelem trestu. Obžalovaný i jeho manželka byli nezaměstnaní, zejména 
s ohledem na účast rodiny v programu ochrany svědků. Marek Řičář nesouhlasí ani s tím, že by 
měl z trestné činnosti zdaleka největší prospěch. Toto navíc nebylo ani ničím prokázáno. 
 
17.3. 
Jako nepřiměřená se jeví i kombinace trestů nepodmíněného trestu odnětí svobody, 
propadnutí a zákazu činnosti, neboť nejvíce se opět projeví v majetkové sféře celé rodiny. 
Kombinace těchto trestů ve spojení s předchozí šestiletou profesní izolací obžalovaného je pro 
sedmičlennou rodinu v podstatě likvidační. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č. j. 9 To 



 
 

8/2010 ze dne 12. února 2010 (v této trestní věci) nepředpokládal, že by došlo k uložení 
takového trestu, resp. k jejich kombinaci v souvislosti s rozhodováním o uvolnění majetku. 
 

„Uložení trestu propadnutí majetku v daném případě nelze opodstatněně očekávat, byť obviněný je 
stíhán pro zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3 trestního zákoníku)“, jímž pachatelé pro sebe či jiného 
získali majetkový prospěch a jeho podíl na stíhaném skutku je zřejmě významný. Stupeň závažnosti 
stíhaného deliktu však není nikterak enormně zvýšen, zejména s ohledem na výši způsobené škody, 
která představuje trojnásobek spodní hranice kategorie škody velkého rozsahu. Ani osoba 
obviněného nevykazuje zvýšený stupeň narušení. Byť se jedná o úvahu předběžnou, odpovídající 
danému stupni trestního řízení, lze důvodně usoudit, že trest odnětí svobody, kterým je obviněný 
v případě uznání vinným reálně ohrožen, v kombinaci s majetkovým trestem propadnutí majetku, 
který je velice intenzivním zásahem do vlastnických práv obviněných se jeví jako nepřiměřeně přísná 
trestní sankce, kterou zákon v ustanovení § 37 odst. 2 trestního zákoníku výslovně zakazuje. Takový 
závěr odpovídá i stávající rozhodovací činnosti soudů ve srovnatelných trestních věcech. 

 
Městský soud v rozsudku (na straně 110) dospěl k závěru, že navrhovatel měl z trestného činu 
daleko největší prospěch. Soud opět neposuzoval výši případného prospěchu, což je v rozporu s 
usnesením Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 5 Tdo 136/2008, ze dne 11.6.2008.49 Pojem 
obohacení pachatele či vlastní prospěch ve smyslu nelze zaměňovat se způsobením škody 
(usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 1501/2006 ze dne 21. 3. 2006). 
 
Vzhledem k výše uvedenému byl porušen zákon, konkrétně byla porušena zásada 
přiměřenosti trestních sankcí uvedená v § 38 trestního zákoníku. 
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 Konkrétní výše prospěchu závisí na porovnání výnosů a nákladů. Ty však nejsou představovány pouze 
nákupní cenou komodit, s nimiž pachatel dále nakládá v rámci své činnosti, ale taktéž do nákladů patří 
částky odvedené na dani (ať už se jedná o daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmu aj.), výdaje za 
spotřebovanou energii (elektrickou či jinou), výdaje za přepravu materiálu, náklady na inzerci, poplatky 
zaplacené v celním řízení apod. 



 
 

ČÁST D  ŠIRŠÍ A POLITICKÉ POZADÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ MARKA 

ŘIČÁŘE – VZTAH KE KAUZE BUDIŠOV 

XVIII. 
 
Soud nezohlednil i následující okolnosti daného případu, které ovšem značně narušují verzi 
obžaloby takovým způsobem, že tato neobstojí. Marek Řičář totiž není pouze obviněným v této 
kauze, ale byl i korunním svědkem v tzv. kauze Budišov. Oba případy přitom velmi souvisí, 
což soud nezohlednil a nepřipustil připojení důkazního materiálu, který se nachází právě 
v souvisejícím spise kauzy Budišov (doklady o vydírání Marka Řičáře ze strany Ladislava Péťi 
apod.). 
 
K důkazu: článek http://www.epravo.cz/top/clanky/projekt-bono-publico-posuzovali-i-externi-

odbornici-44105.html?mail z 20. října 2006 
 

18.1 Účelově opomenutý podnět Marka Řičáře z roku 2005 
 
Marek Řičář na podzim 2005 oznamuje Policii ČR podezření z přípravy a páchání trestné 
činnosti skupinou kolem Ladislava Péti a Zdeňka Doležela na základě toho, k čemu se Péťa 
opakovaně přiznával a čím současně začínal Marka Řičáře vydírat, a předává jí k tomu podklady 
a důkazy. 
 
Policisté (policistka Knappová z ÚOKFK) podnět Marka Řičáře odkládají s odkazem na politické 
rozměry podaného podnětu a předané důkazy (nahrávky) policisté ničí, čímž se velmi 
pravděpodobně dopouštějí trestného činu. V roce 2011 inspekce PČR konstatuje spáchání 
trestné činnosti ze strany policie, což je mimo jiné zachyceno i v protokolu Inspekce Ministerstva 
vnitra. To znamená, že v době, kdy měl MŘ podle SZ Havla páchat trestnou činnost, se 
tento člověk sám vydává na policii a stává se její obětí! 
 
Vrchní státní zástupce JUDr. Boris Havel je od počátku svého angažmá ve vztahu k Bono publico 
a Markovi Řičářovi, jako klíčovému svědku kauzy Budišov, opakovaně konfrontován s 
informacemi o trestné činnosti příslušníků ÚOKFK Knappové a spol., kteří přijali podnět Marka 
Řičáře v roce 2005, a to jak ve spise kauzy Budišov, tak následně v rámci úkonů dalších TŘ nejen 
že nekoná, jak mu zákon ukládá, ale naopak tento útvar a dokonce i policistku Knappovou 
dozoruje a řídí v dalších a dalších úkonech trestního řízení proti osobě Marka Řičáře. 
 
K důkazu:  vyrozumění Inspekce Policie ČR 6. oddělení Liberec ze dne 10. května 2011 

 
18.2 Spolupráce obviněného s Jankem Kroupou a s útvarem ÚOOZ, prověřování Marka Řičáře 

ze strany ÚOOZ 
 
Na počátku roku 2006, poté co se PČR odmítne zabývat podnětem obviněného, se MŘ odhodlává 
ke spolupráci s investigativním novinářem Jankem Kroupou, který byl o aktivitách Péti a 
Doležela informován obětí konkursní mafie Alešem Vébrem. Janek Kroupa dává možnost MŘ 
zdokumentovat dění kolem projektu Bono publico s nadějí, že jednou se věci podaří napravit a 
zločiny zastavit, to znamená, že v době, kdy měl obviněný podle státního zástupce Havla páchat 
trestnou činnost, se tento člověk sám dobrovolně rozhoduje s Kroupou dokumentovat 
veškeré dění kolem Bono publico!? 
 
Na jaře 2006 Janek Kroupa na základě dosavadního dokumentování dění kolem Bono publico 
přivádí obviněného k důstojníkům ÚOOZ. Obviněný se setkává s policejním důstojníkem 
Hynkem Vlasem a jeho kolegy, kteří ho informují, že dění kolem Doležela a Bono publico se jím 
potkává s dalšími věcmi, na kterých pracují a dotazují se Marka Řičáře, zda s nimi bude 
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spolupracovat. Od této schůzky s ÚOOZ je Marek Řičář několikrát Policií prověřován, dává 
Policii k dispozici veškeré doklady a podklady k Bono publico a ke své činnosti - to znamená, že v 
době, kdy měl Marek Řičář podle obžaloby páchat trestnou činnost, se tento člověk sám 
dobrovolně dává k dispozici ÚOOZ a koná nejen pod dozorem policie ale dokonce podle 
jejího souhlasu? 
 
18.3 Účelové rozdrobení kauzy Budišov státním zastupitelstvím do několika nesouvisejících 

kauz v kontextu její politizace a jejího zneužití k mocenským cílům 
 
Marek Řičář je tedy klíčovým svědkem v kauze Budišov. 
 
Kauzu Budišov, (tedy vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s korupcí a 
vydíráním, ohledně podezřelých je Mgr. Věra Jourová, Ing. Zdeněk Doležal a starosta Miroslav 
Péťa), vyšetřuje v roce 2006 ÚOOZ (Jan Kubice) a dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. 
 
V roce 2006, poté co předchozí Městská státní zástupkyně spolu s ÚOZZ uvaluje na Věru 
Jourovou vazbu, Vrchní státní zástupce JUDr. Boris Havel odnímá kauzu Budišov této 
dozorující státní zástupkyni a nad případem sám vykonává dozor. Kauza Budišov je následně 
rozdělena do několika samostatných trestních řízení (Zdeněk Doležal je vyšetřován okresním 
státním zastupitelstvím v Třebíči a souzen Okresním soudem v Třebíči, stíhání Věry Jourové bylo 
zastaveno VSZ JUDr. Borisem Havlem před podáním obžaloby, Ladislav Péťa v roce 2009 umírá 
ještě před hlavním líčením se Zdeňkem Doležalem). Tyto jednotlivé kauzy, v nichž je Marek Řičář 
klíčovým svědkem, končí odložením věci nebo zproštěním v důsledku důkazní nouze. Věra 
Jourová a Zdeněk Doležal jsou osvobozeni, starosta Ladislav Péťa umírá. 
 
V roce 2005 Ladislav Péťa začíná Markovi Řičářovi vyhrožovat, pokud by se Marek Řičář 
zmiňoval o jeho trestné činnosti, vyhrožuje mu, že přijde o všechno, o práci, obživu i o svobodu. 
Navíc v roce 2006 Marek Řičář dostává informaci od ÚOOZ tom, že se připravuje jeho fyzická 
likvidace, což dosvědčil osobně Jan Kubice. Ve spise Budišov jsou mimo jiné založeny důkazy a 
dokumenty, potvrzující, že obviněnému bylo v souvislosti s jeho svědeckou výpovědí 
vyhrožováno, například bylo mu vhozeno do schránky „parte“ s jeho jménem a textem „zemřel 
dřív, než stih svou práci dodělat, zemřel zbytečně… a přece tak rád, příliš mluvil, příliš věděl 
konec svůj tak předpověděl.“ Jako „datum úmrtí“ bylo uvedeno 10.10. 2006, tedy den, kdy došlo 
k zatčení Ladislava Péti a Zdeňka Doležala.50 
 
Podle výpovědi Jana Kubiceho je Marek Řičář je určen jako „cvičný cíl“ pro připravovanou 
vraždu Jana Kubiceho. Jelikož je mu vyhrožováno smrtí, je od října 2006 na návrh Policie ČR 
Marek Řičář zařazen do programu na ochranu svědků. Tyto důkazy, které jsou založeny ve spise 
Kauzy Budišov, soud zcela opomíjí. 
 
Trestní stíhání Marka Řičáře v této věci v souvislosti s projektem Bono publico Čechy začíná 
v roce 2008 z podnětu plzeňské expozitury ÚOOZ, dozorujícím státním zástupcem je vrchní 
státní zástupce JUDr. Boris Havel, ačkoliv dle názoru Marka Řičáře není k této věci příslušný. 
Marek Říčář přebírá sdělení obvinění v této věci pouhé tři dny před jednáním Okresního 
soudu v Třebíči ve věci trestního stíhání Zdeňka Doležala, ve které má Marek Říčař podat 
svou svědeckou výpověď. Je účelem tohoto úkonu je mimo jiné zastrašit klíčového svědka od 
podání výpovědi?  
 
Orgány činné v TŘ otáčejí kauzu proti architektu Řičářovi přesně v intencích vyhrůžek Ladislava 
Péťi a mediálních útoků Věry Jourové. Na jaře 2008 vedení ÚOKFK – útvaru, který v roce 2005 
páchal trestnou činnost tím, že se nezabýval podnětem Marka Řičáře, když nevyšetřil jeho 
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podnět a ničil důkazy proti skupině Péti a Doležela, sám rozhoduje o zahájení trestního řízení 
proti architektu Řičářovi ve věci projektu Bono Publico. 
 
Podobná historie se opakuje v roce 2011, kdy je proti Markovi Řičářovi zahájeno další trestní 
stíhání, a to několik málo měsíců (konkrétně v srpnu 2011) před odvolacím řízením 
v této trestní věci (prosinec 2011). Tento nový případ opět dozoruje JUDr. Boris Havel, jako 
v předchozím případě (přesněji řečeno v tomto případě, který je předmětem odvolání), a to i 
přesto, že v této věci není věcně příslušný (o tom viz dále část 11.5). 
 
V okamžiku, kdy Marek Řičář není ani ten, kdo by byl jakkoliv angažován v orgánu 
příjemce dotace (Sdružení obcí Podještědí), nepodepsal žádost o dotaci, spolupracoval 
s útvarem ÚOOZ Jana Kubice, který ho opakovaně prověřoval, byl zařazen do programu 
ochrany svědků, kdy podléhal příkazům řídícího důstojníka Policie České republiky, se 
Marek Řičář se oprávněně ptá, zda jeho proces a postup obžaloby není motivován 
politicky? 
 
Proč lze kauzu BONO PUBLICO ČECHY nazvat politickou? Kauza Budišov se bytostně 
dotkla tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka a osob v jeho okolí (Zdeněk Doležal apod.). O 
souvislosti kauzy Budišov a Jiřího Paroubka původně hovořila i Věra Jourová v článku 
uveřejněném na epravo.51 Tato následně tuto verzi změnila. I Jiří Paroubek v médiích 
přiznává, že tato kauza je jedním z jeho největších politických traumat (a to po kauze Jana 
Kubiceho). 
 
Jak tedy a pro koho funguje útvar ÚOKFK, když některé podněty, jako podnět Marka 
Řičáře z roku 2005 nevyšetří a odkládá výslovně s odkazem na politické rozměry podnětu 
a následně tentýž útvar stíhá Marka Řičáře pro dotační podvod, tentokrát s opačnými 
politickými konotacemi? 
 
Tedy lze shrnout, že kauza Budišov, která je rozdrobena do jednotlivých dílčích trestních 
řízení, ve kterých má Marek Řičář podat svou svědeckou výpověď, je ukončena 
osvobozujícími rozsudky jejich hlavních aktérů a jako jediné je zahájeno a „úspěšně“ 
dotaženo do konce trestní stíhání svědka kauzy Budišov Marka Řičáře (ostatním 
spoluobviněným byly uloženy podmíněné tresty)? Není toto pomsta systému za to, že 
Marek Řičář se rozhodl spolupracovat s Policií a následně i svědčit, a to přes výhružky 
fyzické likvidace? 
 
18.4 Porušení předpisů o příslušnosti Vrchního státního zastupitelství nasvědčují o 

manipulaci s kauzou 
 
Marek Řičář nesouhlasí ani se závěrem Vrchního soudu na straně 9 jeho rozsudku, že by zákon 
nestanovil důsledky podání obžaloby místně nepříslušným státním zástupcem, a tedy podání 
obžaloby nepříslušným státním zástupcem že je v pořádku. Základní pravidlo pro postup 
státního orgánu je upraveno v článku 2. odst. 3 Ústavy ČR, podle nějž státní moc slouží všem 
občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle 
článku 80 Ústavy státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i 
další úkoly, stanoví-li tak zákon. Státní zastupitelství je zařazeno do hlavy třetí Ústavy, tedy moc 
výkonná. Státní zástupce je tak ve svém postupu vázán zákonem a může činit jen to, co mu zákon 
dovolí, nikoliv že může činit úkony v případě, že. Výklad zákona Vrchního soudu spíše odpovídá 
zásadě „co není zákonem zakázáno, je povoleno“, to se však užije výlučně v soukromoprávních 
vztazích a nikoli při výkonu veřejné moci, notabene v trestním řízení, kde platí zásada přesně 
opačná. 
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Podle § 2 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, v platném znění státní 
zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, 
rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom 
lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a 
svobod. Podle § 3 odst. 3 vyšší státní zastupitelství je oprávněno zasahovat do vyřizování 
věcí, ke kterým je podle zákona příslušné nižší státní zastupitelství, jen způsobem a v 
rozsahu tímto zákonem stanoveným.  
 
Vyšetřování a dozor trestní kauzy příslušným státním zástupcem lze považovat za zcela 
nepominutelnou podmínku řádného výkonu té části veřejné moci, která státním zástupcům, jako 
součásti moci výkonné, byla ústavně svěřena. Pro obviněné pak představuje záruku, že 
k vyšetřování jeho věci jsou povoláváni státní zástupci podle předem daných zásad (procesních 
pravidel) tak, aby byla zachována zásada pevného přidělování této agendy, a aby bylo vyloučena 
- pro různé důvody a rozličné účely – svévolná možnost určovat, který státní zástupce bude 
kterou kauzu vyšetřovat. Účelem je vyloučit svévolnou manipulaci při přidělování věcí 
jednotlivým státním zástupcům. Citujme judikaturu k nezávislosti soudů, kterou však dl e 
navrhovatele lze zcela vztáhnout i ke státnímu zástupci. 
 

Nejen historické zkušenosti, ale i zkušenosti z nedávné doby totalitního režimu, přesvědčivě 
ukazují, jak pro jedince nebezpečné a pro celou společnost škodlivé je při nalézání práva 
povolávat k výkonu spravedlnosti soudy a soudce podle účelových hledisek či výběru" (nález sp. 
zn. III. ÚS 232/95 ze dne 22. 2. 1996, N 15/5 SbNU 101). Zatímco účelem manipulativního 
přidělování věcí charakteristického pro totalitarismus je plnit vůli zadavatele (zpravidla 
stranických orgánů), účelem práva na zákonného soudce v liberální demokracii je zajistit 
nestranné a svobodné rozhodování, tj. objevení smyslu a účelu právní normy, resp. zákona, který 
má být aplikován, tak, aby bylo možno rozhodnout spravedlivě (nález sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze 
dne 8. 1. 2009).  

 
Podle navrhovatele dozor nad přípravným řízením a obžalobu zastupoval nepříslušný státní 
zástupce VSZ v Praze JUDr. Boris Havel, který na počátku roku 2007 přebral kauzu Budišov od 
státní zástupkyně Městského SZ v Praze. 

Příslušnost státního zastupitelství je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 
Sb.52. Podle § 15 této vyhlášky je dána příslušnost Vrchního státního zastupitelství, pokud jsou 
v daném případě dotčeny zájmy Evropské unie. Pojem, „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční 
nebo ekonomické zájmy Evropské unie“ definovalo stanovisko Nejvyšší státní zástupkyně 
č. 14/2003 ze dne 22. 10. 2003, a to právě v souvislosti s § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky 
č. 23/1994 Sb. 

I. Trestnými činy, jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, v ustanovení 
§ 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli, ve znění pozdějších předpisů, se rozumějí takové trestné činy, kterými jsou buď přímo 
porušena či ohrožena majetková práva Evropských společenství, včetně rozpočtů orgánů, úřadů a 
agentur zřízených podle Smlouvy o ES, nebo kterými jsou porušena či ohrožena majetková práva 
jiných subjektů, pokud v souvislosti s jejich spácháním dojde ke zneužití účelově poskytnutých 
prostředků z rozpočtu Evropské unie (Evropských společenství).  

  
II. K dotčení finančních nebo ekonomických zájmů Evropské unie, jak to má mysli ustanovení § 15 
odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., může dojít například také podvodným vylákáním dotací či 
subvencí poskytovaných z rozpočtu Evropských společenství prostřednictvím grantů, jejich 
úmyslným užitím v rozporu se stanoveným účelem nebo korupčním jednáním osob pověřených 
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jejich správou, a to i tehdy, kdy vlastníky těchto prostředků nebo předmětů za ně pořízených se 
staly již jiné subjekty. V těchto případech dochází k dotčení zájmu Evropské unie na řádném 
využívání všech prostředků pocházejících z rozpočtu Evropských společenství v souladu s účelem, 
pro který byly poskytnuty.  

  
III. Pokud jsou finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropských společenství poskytnuty 
prostřednictvím grantů (např. v rámci programů PHARE, SAPARD, ISPA) v souladu se všemi 
stanovenými kritérii a jejich pozdější vlastníci nebo osoby vlastnící věci za ně pořízené s nimi 
nakládají řádně, přičemž až poté se stanou předmětem protiprávního jednání třetích osob, 
nedochází k dotčení finančních ani ekonomických zájmů Evropské unie. V těchto případech totiž 
nedošlo  ani k přímému úbytku na majetku Evropských společenství, ani k nelegálnímu 
zneužití či neefektivnímu zacházení s prostředky z něho poskytnutými.  

 
Podle odborné literatury finanční zájmy Společenství jsou definovány jako veškeré v rozpočtu 
Společenství vykázané příjmy a výdaje, dále všechny příjmy a výdaje, které jsou spravovány 
přímo nebo z pověření Společenství a jeho orgánů nebo zařízení.53 Méně závažná podvodná 
jednání (se škodou do 4.000 EUR) ani vývojová stádia a účastenství nemusí být trestným činem, 
mohou být postižena správními sankcemi. 
 
Jelikož předmětná dotace byla poskytnuta z finančních prostředků rozpočtu ČR, v daném 
případě se nejednalo o dotační prostředky Evropské unie. Tedy finanční prostředky 
nesplňovaly podmínky definice uvedené výše, neboť nedošlo ani k přímému úbytku na 
majetku Evropských společenství, ani k nelegálnímu zneužití či neefektivnímu zacházení 
s prostředky z něho poskytnutými. 
 
Nejsou-li splněny podmínky § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky, není Vrchní státní zastupitelství 
příslušné. Nelze aplikovat ani odst. 4 § 15 vyhlášky, podle kterého může Nejvyšší státní zástupce 
v některých případech udělit VSZ souhlas s dozorováním případů, protože výjimka nezahrnuje 
písm. e) příslušného paragrafu.54 

V jiných případech by bylo možné akceptovat, že trestný čin vyšetřuje jiný „běžný“ státní 
zástupce, ovšem nepříslušnost nelze akceptovat tam, kde případ vyšetřuje nepříslušný státní 
zástupce, který je úzce spojen s vyšetřováním kauz spojených v tomto případě se jménem Jiřího 
Paroubka (kauza Budišov, kauza náměstka MMR Formana), protože to nutně vyvolává otázku 
jeho nestrannosti. 
 

(…) Důvodem pro takové vyloučení (tedy z úkonů v trestním řízení) by musela být opodstatněná 
pochybnost, že takový policejní orgán je schopen vést trestní řízení nepodjatě. To jinými slovy 
znamená, že jeho poměr k projednávané věci by byl založen na jeho přímém zájmu na výsledku 
řízení v ní. Nebo že jeho poměr k subjektům konkrétního trestního řízení, či k jinému orgánu 
činnému v trestním řízení v této věci spočívá v příbuzenském nebo obdobném vztahu, jenž může 
být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 4 Tz 82/2003, ze dne 8.7.2003). 

 
(…)Zatímco účelem manipulativního přidělování věcí charakteristického pro totalitarismus je 
plnit vůli zadavatele (zpravidla stranických orgánů), účelem práva na zákonného soudce v 
liberální demokracii je zajistit nestranné a svobodné rozhodování, tj. objevení smyslu a účelu 

                                                           
53 Pikna B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v Evropském právu (oblast policejní a justiční 

spolupráce). Praha: Linde Praha a.s., 2003., s. 288 in Mgr. Daniela Karasová 2007/2008, rigorózní práce, 
úvěrový podvod. 
54 (4) Vyžaduje-li to závažnost, skutková či právní složitost věci, může vrchní státní zastupitelství s 

předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech  
 a) uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), i když jimi byla způsobena škoda nižší než 100 mil. Kč,  
 b) uvedených v odstavci 1 písm. c) i tehdy, pokud vznikne škoda na majetku nebo na majetkovém podílu 
státu nižší než 50 mil. Kč, nebo pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 50 mil. Kč.  
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právní normy, resp. zákona, který má být aplikován, tak, aby bylo možno rozhodnout spravedlivě. 
(I. ÚS 109/11) Podobný závěr je nutno vztáhnout i na státního zástupce. 

 
Není ale až absurdní, že navrhovatele vyšetřuje stejný policejní útvar, kterému navrhovatel sdělil 
svá podezření ze spáchání trestného činu, a který byl založen ad acta? Proč měl být Marek Řičář 
nepohodlný? Protože svědectví Marka Řičáře mířilo proti osobám, které uvedly, že do kauzy byl 
zatažen i Jiří Paroubek (citace Věry Jourové55), tedy odsouzení aktérů kauzy Budišov by bylo 
dáno do spojitosti s Jiřím Paroubkem. To, že nejvíce je „exponovaný“ právě Marek Řičář je 
zřejmé z toho, že jako jedinému mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. 
 
Případ Bono Publico značně připomíná případ „skupiny“ Ing. Formana, který byl projednáván 
před Městským soudem v Praze. Soudce Petr Braun prvoinstančně a zatím nepravomocně 
osvobodil osm z deseti obžalovaných, ze kterých státní zástupce JUDr. Boris Havel v roce 2005 
vyrobil zločinné spolčení, které se podle něj od začátku do konce koordinovaně, podle 
společného plánu a rukou nerozdílnou spiklo proti vládě a zájmům Evropské unie. 
 
Citujme dále z tohoto článku: „Jiří Paroubek, nejprve jako ministr pro místní rozvoj a později 
dokonce jako premiér České republiky zneužil svoji moc a nechal obvinit nevinné lidi, aby zakryl 
vlastní pochybení. Lhal, a byl ze lži usvědčen. (…) Jakkoliv diplomatickým jazykem přednesena, 
zazněla však tentokrát obžaloba fušerství práce Vrchního státního zastupitelství víc než jasně: 
„Někdo měl velké oči. Tak rychle nasdělovat (obvinění), pozatýkat, hodně se o tom mluvilo v 
médiích, a ono to nějak dopadne“. „Domnívám se, že se nenajde soudce, který by i v odvolání shledal 
zavinění u Ing. Formana. Ani u něj, ani u doktora Špačka, to od počátku nebyl žádný trestný čin“. 
Ale byl by státní zástupce v roce 2005 tak agilní, kdyby nešlo o udání a nepravdivá tvrzení politiků, 
jmenovitě právě Jiřího Paroubka?“56 
 
K důkazu:  Právo – článek Jana Urbana ze dne 23. června 2011 uveřejněný 

nahttp://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-paroubek-znicil-cestne-lidi-omluva-nestaci-
fbz-/p_politika.asp?c=A110622_120855_p_politika_wag 
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 Trestně stíhána je také bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová, která dnes policii 
při výslechu řekla, že do podvodů s penězi z Evropské unie je zapleten i expremiér a současný předseda 
ČSSD Jiří Paroubek. Zdroj - http://www.epravo.cz/top/clanky/projekt-bono-publico-posuzovali-i-externi-
odbornici-44105.html?mail z 20. října 2006 
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 Právo – článek Jana Urbana ze dne 23. června 2011 uveřejněný 
nahttp://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-paroubek-znicil-cestne-lidi-omluva-nestaci-fbz-
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ČÁST E  K LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 

XIX. 
 
Navrhovatel byl dále odsouzen za zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 
písm. a), odst. 3 písm. b), c) a d) trestního zákoníku. 
 
Vzhledem k okolnostem, které byly uvedeny výše, navrhovatel namítá, že nebyly splněny 
podmínky trestní odpovědnosti zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to z důvodu, že 
finanční prostředky nepocházely z trestné činnosti, ale jednalo se o plnění na základě smluvních 
vztahů, platby byly zcela transparentně podloženy účetními doklady, které se nacházejí 
v trestním spise tzv. kauzy Budišov. Ani provádění plateb nebylo vedeno úmyslem zastírat 
původ finančních prostředků 

Marek Řičář upozorňuje, že finanční prostředky byly vyplaceny na základě smluv o dílo, v této 
fázi se tedy jednalo o soukromoprávní vztah (viz schéma). Soud bohužel kvalifikuje 
obchodní závazkové vztahy a prováděné platby jako legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
což navrhovatel zpochybňuje. 

V právním státě je zásadně nepřípustné, aby prostředky trestní represe sloužily k uspokojování 
subjektivních práv soukromoprávní povahy, nejsou-li vedle toho splněny všechny předpoklady 
vzniku trestněprávní odpovědnosti, resp. nejsou-li tyto předpoklady zcela nezpochybnitelně 
zjištěny. Princip subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního 
práva zdrženlivě, to znamená především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou 
efektivní. (usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tdo 1038/2006, ze dne 
6.9.2006) 

 
Soud v napadeném rozhodnutí obšírně zkoumá finanční toky od poskytovatele dotace až 
v podstatě k jednotlivým beneficientům a dovozuje z toho vyvádění finančních prostředků a 
trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obhajoba však předkládá jinou verzi než 
podvodnou operaci. Finanční platby opravdu probíhaly, avšak byly podloženy účetními doklady 
a byly jimi hrazeny provozní prostředky, mzdové náklady i daňové povinnosti a odvody státu 
(sociální, zdravotní). Ve vztahu k příjemci dotace se jednalo o cenu za dílo dodané projektové 
dokumentace.  
 
K důkazu:  schéma smluvních vztahů 

 
 

ČÁST F  ŽÁDOST O ODKLAD VÝKONU TRESTU 
 

XX. 
 
Podle § 275 odst. 4 trestního řádu před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může 
Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro 
porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, 
Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení 
spisu. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Přílohy č. 13: 

 
PRAXE ODHADOVÁNÍ NÁKLADŮ V TECHNOLOGICKÝCH PROJEKTECH A IT PROJEKTECH 

 
Nejprve projektant nebo investor přibližným propočtem nebo na základě analogie (zde 
nepřipadalo v úvahu z důvodu absence analogických projektů v oblasti internetových a 
technologických projektů) nebo předběžných nabídek provádějí odhad budoucích nákladů 
projektu a z tohoto odhadu odvozují procentuální sazbou navrhovanou cenu projektové 
dokumentace, která se stává předmětem nabídky pro objednatele. Přesně takto vypadal postup v 
případě projektu BPČ! 
 
Je třeba zohlednit i skutečnou praxi při odhadování nákladů na projekty.  
 
Odborná literatura, která se zabývá řízením nákladů na projekt v oblasti IT a technologických 
staveb (což je nejblíže našemu projektu), hovoří o třech hlavních odhadu nákladů (řádový- 
hrubý odhad, rozpočtový odhad, konečný odhad), které se s různou přesností provádí v různých 
etapách projektu, a zároveň se uvádí přesnost takového odhadu – vyčíslení: 
 

Typ odhadu Kdy se provádí Proč se provádí Přesnost 

Řádový (hrubý) 
odhad) 

 

rough order of 
magnitude estimate 
(ROM) 

Ve velmi raných etapách 
života projektu, často 3-
5 let před dokončením 
projektu 

Odhad nákladů pro 
rozhodnutí o výběru 

-25 % až 75 % 

Rozpočtový odhad Brzy, zhruba 1-2 roky 
před dokončením 
projektu 

Naplánování finančních 
prostředků v rozpočtu 
organizace 

-10 % až 25 % 

Konečný (definitivní) 
odhad 

V pozdějších fázích 
řešení, méně než rok 
před dokončením 

Podrobné údaje pro 
nákupy, přesný odhad 
skutečných nákladů 

-5 % až + 10 % 

 
(Pramen: Řízení projektů v IT, Kathy Schwalbe, Computer Press a.s., 2007, první vydání, str. 
290) 
 
Citovaná publikace dále uvádí, že: Počet a typ prováděných odhadů nákladů se liší podle 
konkrétní aplikační oblasti. Mezinárodní sdružení Association for the advencement of Cost 
Engineering International popisuje například u stavebních projektů celkem pět typů odhadu 
nákladů: řádový odhad, konceptuální odhad, předběžný odahd, definitivní odhad a kontrolní 
odhad. Podstatnou myšlenkou všech systémů je, že se různé odhady provádějí obvykle i 
v různých etapách řešení projektu a s postupem času se zpřesňují. 
 
Podobně odborná publikace doc. Ing. Ivo Roušara, Csc. – Projektové řízení technologických 
staveb (Grada Publishing a.s., 2008) zmiňuje stejné druhy odhadů nákladů (řádový odhad, 
předběžný odhad, definitivní odhad), zmiňuje rovněž vliv času a cenových indexech (viz strana 
178-179). Odhady nákladů stavby jsou nejvíce ovlivněny funkčními požadavky vlasníka a návrhy 
projektanta. Fáze odhadů nákladů končí podpisem smluv se všemi dodavateli. Od tohoto 
okamžiku se jedná o řízení smluvních vztahů s dodavateli a vliv projektanta je minimální. Součet 



 
 

všch cen ve smlouvách s dodavateli a rezerva tvoří kontrolní rozpočet stavby. Ten však stále 
není definitivní, protože v průběhu stavby může docházet ke změnám, které mění rozpočet. 
 
Jinými slovy, u dlouhodobých a technických projektů jako Bono Publico Čechy, může dojít 
v průběhu času ke změně nákladů na projekt, tedy i k jejich zpřesňování. Tedy, i když ceny 
projektu budou oceněny v roce 300.000.000 Kč, nikdo tuto cenu nemůže zcela garantovat po 
dobu 5 let, kdy může dojít ke zvýšení cen komponentů, technologií apod. Přesné a konečné 
náklady projektu stejně budou určeny až po realizaci projektu. 
 
Oblast IT a komunikačních technologií je jednou z nejdynamičtějších odvětví, která nejvíce 
zastarává. V čase se mohou měnit náklady komponentů. Se změnami cen se běžně setkáváme i 
např. ve stavebnictví. 
 
 
 


