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Důvodová zpráva
Informativní zpráva - zpronevěra finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a
sociálních věcí v podobě neinvestiční účelové dotace bývalou zaměstnankyní statutárního
města Karviné, zařazenou v Magistrátu města Karviné, Odboru sociálních věcí
Dne 13. 01. 2014 bylo statutární město Karviná požádáno Policií České republiky, Krajským
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná, oddělením hospodářské
kriminality SKPV (dále jen PČR) o prověření stavu ve věci Veronika Zarzycká.
Oddělení hospodářské kriminality vedlo prověřování podle § 158 odstavec 3 trestního řádu,
pro podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 odst. 3) trestního zákoníku, kdy
podezřelá Veronika Zarzycká, jako zaměstnankyně Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Karviná,
pracující na pozici referentky nepojistných sociálních dávek využívala totožnosti původních žadatelů
o dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze, kdy si jednotlivé dávky nechávala přeposílat
na své osobní účty a takto získala neoprávněně finanční prospěch.
V rámci svého podání vysvětlení na tomto oddělení jmenovaná údajně sama uvedla, že v období, kdy
byla zaměstnána na Magistrátu města Karviné, na pozici referentky dávek pro zdravotně postižené
do konce roku 2011 vedla evidenci žadatelů o kompenzační pomůcky, mimořádné výhody a další
příspěvky související s kompenzací jejich těžkého zdravotního postižení. Rovněž v souvislosti s touto
činností využila toho, že u žadatele, kterému již byl Okresní správou sociálního zabezpečení přiznán
statut osoby s tělesným, či zdravotním postižením, bez jeho vědomí a souhlasu prováděla jak
elektronickou tak písemnou cestou zadávání požadavků na úhradu kompenzačních pomůcek.
V souvislosti s touto činností za tyto osoby vypisovala tiskopisy, které předkládala ke schválení
a následně si přeposílala finanční prostředky na své účty.
PČR byla sdělena čísla bankovních účtů Veroniky Zarzycké a dalších jejich blízkých osob
a ve spolupráci Odboru sociálního, oddělení informatiky a interního auditora bylo zjištěno, že v období
června až listopadu 2011 sofistikovaným podvodným způsobem tato osoba převedla na tyto účty
finanční prostředky v celkové výši 587.335,-- Kč.
Věc PČR předala Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné dne 30. 06. 2014. Následně proběhlo
soudní líčení, kdy Okresní soud v Karviné dne 26. 08. 2014 a následně Krajský soud v Ostravě
dne 31. 10. 2014 rozhodl, že Veronika Zarzycká je vinna a spáchala zločin podvodu podle § 209 odst.
1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku a zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. f) trestního zákoníku. Kromě podmínečného odsouzení byla Veronice Zarzycké
uložena povinnost zaplatit náhradu škody poškozeným, tedy i statutárnímu městu Karviná, ve výši
587.335,-- Kč.
Statutární město Karviná bylo dne 23. 01. 2015 a následně 22. 04. 2015 osloveno Veronikou
Zarzyckou s nabídkou splátek jejího dluhu. Na toto však Zastupitelstvo města Karviné na svém
zasedání dne 19. 03. 2015 nepřistoupilo a dle usnesení č. 84 rozhodlo neuzavřít s Veronikou
Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu a uznání dluhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na základě níž
bude jmenovaná splácet statutárnímu městu Karviná dluh z titulu náhrady škody dle rozsudku
Okresního soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j.
5 To 351/2014 ze dne 31.10.2014 ve výši 587.335,-- Kč (slovy: Pětsetosmdesátsedmtisíctřistatřicetpět
korun českých) a zákonné úroky z prodlení v měsíčních splátkách ve výši 2.600,-- Kč (slovy:
Dvatisícešestset korun českých) a úroky z prodlení.
Dne 11. 02. 2015 zaslal Okresní soud v Karviné na účet statutárního města Karviná částku
80.611,11 Kč z majetku odsouzené Veroniky Zarzycké.
Mezi tím byly zjišťovány informace, jak v tomto specifickém případu postupovat dále, jelikož se jedná
o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která byla statutárnímu městu Karviná poskytnuta
na základě Rozhodnutí č. j. 2011/68558. Ministerstvo práce a sociálních věcí se vyjádřilo, že
příjemcem dotace je statutární město Karviná a že tedy odpovídá za řádné čerpání dotace.
Ministerstvo financí ve své odpovědi tento případ vyhodnotilo jako porušení rozpočtové kázně podle
§ 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a uvedlo, že
porušitel může svoje pochybení oznámit sám příslušnému finančnímu úřadu a dohodnout se s ním
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na provedení odvodu za porušení rozpočtové kázně a zaplacení příslušného penále, které činí 1
promile denně z částky, v níž byla porušena rozpočtová kázeň a počítá se ode dne následujícího
po dni porušení. Generální finanční ředitelství rovněž sdělilo, že je zde podezření z porušení
rozpočtové kázně neoprávněným výdejem prostředků dotace a věc postoupilo na příslušný finanční
úřad, tj. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.
Dne 21.07.2015 bylo dle § 91 odst. 1 daňového řádu se statutárním městem Karviná zahájeno řízení
ve věci vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně u peněžních prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí č. j. 2010/93941 o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu (ÚZ 13 306) na dávky sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi na rok 2011 vydaného Ministerstvem práce a sociálních
věcí České republiky dne 28.10.2010, které bylo nahrazeno rozhodnutím č. j. 2011/68558 ze dne
30.09.2011.
Dne 11.08.2015 byl Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj vydán Platební výměr na odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši 587.335,-- Kč. Platební výměr byl statutárnímu městu Karviná
doručen dne 12.08.2015.
Dne 13.08.2015 byl odvod
pro Moravskoslezský kraj.

ve

výši 587.335,--

Kč odeslán

na

účet Finančního

úřadu

Současně byl zpracován návrh na provedení rozpočtového opatření, kde byla částka 587.335,-- Kč
přesunuta z ukazatele Individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“
na ukazatel „Ostatní výdaje“, odkud byl odvod uhrazen.
Pokud bude finanční úřad porušení rozpočtové kázně statutárního města Karviná posuzovat podobně
jako pochybení při čerpání jiných dotací, je velmi pravděpodobné, že nám bude vyměřeno i penále,
které může být stanoveno až do výše hodnoty porušení rozpočtové kázně, tedy dalších
až 587.335,-- Kč, protože k porušení došlo již v roce 2011.
Pokud bude penále vyměřeno, bude statutární město Karviná žádat o jeho prominutí Generální
finanční ředitelství, výsledek však je nejistý.
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