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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. částečné prominutí  odvodu za porušení rozpočtové kázně, podle  

§ 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad 

Labem, z.s., IČ: 05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a 

mládeže do 18 let – šeky - volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 

1021053, stanoveného platebním výměrem č. 11/2019/OKSS ve výši 35.714,-Kč 

z původně vyměřené částky 36.630,-Kč. Konečná výše odvodu za porušení 

rozpočtové kázně pak činí 916,-Kč. 

2.  prominutí  penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 

odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad Labem, 

z.s., IČ: 05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 

let – šeky - volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1021053, stanovené 

platebním výměrem č. 12/2019/OKSS v plné výši, tj. 7.876,- Kč. 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem svým usnesením č. 497/18 ze dne 28.2.2018 rozhodlo 

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2018 ve výši 366.300,-Kč pro Volejbal 

Ústí nad Labem,z.s na realizaci činnosti  „Celoroční sportování dětí a mládeže  do 18 let – 

šeky - volejbal“ (dále jen činnost). Příjemce obdržel peněžní prostředky na základě 

Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, číslo smlouvy u poskytovatele: SML 

1021053, ze dne 26.4.2018 (dále jen “smlouva“) s termínem doložení vyúčtování dotace 

nejpozději do 31.1.2019. 

U příjemce dotace bylo zjištěno porušení smluvní podmínky uvedené v čl. III. odst. 6 tím, 

že závěrečné vyúčtování bylo poskytovateli předloženo až dne 22.2.2019, tj. 22 dní po 

stanoveném termínu.  

Příjemce dotace byl v souladu s §22 odst. 5. a 6. zákona č. 250/2000Sb o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

rozpočtových pravilech) vyzván k dobrovolnému vrácení dotace, u kterého se v případě 

vrácení částky v požadovaném rozsahu považuje, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

Této možnosti příjemce dotace nevyužil. 

S příjemcem dotace bylo následně zahájeno řízení o porušení rozpočtové kázně, jehož 

výstupem bylo vydání platebního výměru č. 11/2019/OKSS, čj.  

MMUL/OKSS/120987/2019/SelD, ev. č. 139416/2019 ze dne 26.8.2019, kterým mu byl  

stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10% z částky poskytnuté dotace, tj. 

36.630,-Kč se splatností nejpozději do 21.10.2019. Příjemce dotace tento odvod uhradil na 

účet poskytovatele dne 19.9.2019.  

V souladu s §22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech byl příjemci vystaven platební 

výměr na penále za prodlení o odvodem č. 12/2019/OKSS, čj.: 

MMUL/OKSS/133657/2019/SelD, ev.č. 153720/2019 ze dne 18.9.2019, ve výši 0,1% za 

každý započatý den ode dne následujícího dni, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo do 

dne uhrazení odvodu, v konečné výši 7.876,-. Tento platební výměr byl uhrazen na 

bankovní účet poskytovatele dotace dne 30.9.2019. 

Dne 30.9.2019 obdržel Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí 

nad Labem od příjemce dotace žádost o prominutí povinnosti odvodu stanoveného 

platebním výměrem č. 11/2019/OKSS a penále za prodlení s odvodem stanovené 

platebním výměrem č. 12/2019/OKSS. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani ve výši 1.000,-Kč i správní 

poplatek za přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně ve výši 1.000,-Kč příjemce 

uhradil dne 30.9.2019 na bankovní účet statutárního města Ústí nad Labem. 

 

Dle §22 odst. 14.  zákona o rozpočtových pravidlech může ten, kdo o poskytnutí dotace 

rozhodl, z důvodů hodných zřetele, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil 

rozpočtovou kázeň, rozhodnout o prominutí nebo částečném prominutí povinnost odvodu 

za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem. 

 

Důvody hodné zřetele byly ve snaze stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí 

o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně definovány Pokynem 



Generálního finančního ředitelství č. GFŘ – D – 17 s účinností od 1.9.2014.  

Mezi tyto důvody patří 1) výjimečné případy (k porušení rozpočtové kázně došlo 

v důsledku: prokázané chyby poskytovatele, v důsledku prokázané nesoučinnosti 

poskytovatele, živelné katastrofy, státem změněné či zapříčiněné situace), 2 ostatní důvody 

(porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, pozdní splnění povinnosti, nesplnění 

limitů, nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů, porušení povinnosti při financování 

projktů, porušení následných podmínek, porušení propagačních a informačních podmínek, 

vlastnictví předmětu dotace, povinnost vedení oddělené účetní evidence) za předpokladu, 

že tyto nemají vliv na splnění účelu smlouvy. Pokynem GFŘ jsou rovněž stanoveny sazby 

odvodů a penále, které v těchto případech nebudou prominuty. 

 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb konstatuje, že vyúčtování dotace je kromě výše 

uvedeného pochybení zpracováno v souladu s podmínkami smlouvy a dotačního 

programu, a že se jedná o první zjištěné porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace 

Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ 05612951. 

 

V souladu s pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ – D – 17 lze za důvod 

hodný zřetele považovat pozdní splnění povinnosti plynoucí ze smlouvy v případě, že 

včasné nesplnění nemělo vliv na naplnění účelu dotace. K takovému porušení podmínek 

pak je navrhovaná sazba odvodu k neprominutí  ve výši 0,25% z poskytnuté částky za 

každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu minimálně však 500,- Kč 

maximálně však 1% z poskytnuté částky. V tomto případě by neprominutá částka 

dosahovala výše  916,- Kč. Sazba penále je pak narvrhována ve výši 0,-Kč. 

 

Rada města tuto žádost projednala na svém jednání dne 14.10.2019 a svým usnesením  

č. 635/27R/19 souhlasila s prominutím odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ve 

variantě uvedené v návrhu usnesení. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Originály žádostí, smluv a vyúčtování jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a 

sociálních služeb. 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.  

 

 

Přílohy v elektronické podobě:  

č.1    Žádost o prominutí Volejbal Ústí nad Labem, z.s. 

č.2    Platební výměr č. 11/2019/OKSS,  

č.3   Platební výměr č. 12/2019/OKSS,  

              

 


