
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Magistrát – Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475  271 499, www.usti-nad-labem.cz, IČ 00081531 

 

Příjemce:   

Volejbal Ústí nad Labem, z.s. 
Tolstého 1286/19 
400 03  Ústí nad Labem 

 
                            datová schránka: 3mnmhy5 
Datum: 18.9.2019  
Ev.č.:   153720/2019  
Číslo jednací:  MMUL/OKSS/133657/2019/SelD 
Vyřizuje / tel: Ing. Dana Selingerová / 475271517  
E-mail: dana.selingerova@mag-ul.cz 
 

 
PLATEBNÍ VÝMĚR č. 12/2019/OKSS 

na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
 

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor kultury, sportu a sociálních služeb, jako 
věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správce daně“) ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“), 
v návaznosti na ustanovení § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),  

vyměřuje 

organizaci s názvem Volejbal Ústí nad Labem, z.s.Ústí nad Labem, z.s., 
Tolstého 1286/19, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 05612951  (dále jen „příjemce“), za 
prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v souladu 
s ustanovením §22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. při čerpání dotace poskytnuté na 
základě smlouvy č. SML 1021053 

penále ve výši 7.876,- Kč 

(slovy: Sedmtisícosmsetsedmdesátšestkorunčeských). 
 

Vyměřené penále je splatné ve lhůtě do patnácti dnů ode dne nabytí právní 
moci tohoto platebního výměru na bankovní účet statutárního města Ústí nad 
Labem č. 19-1125411/0100 vedený u Komerční banky, a.s., konstantní symbol 
0308, variabilní symbol 1231900017, specifický symbol 018204.  

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Vzhledem ke zjištěnému porušení rozpočtové kázně, kterého se příjemce dopustil 
tím, že neoprávněně použil peněžní prostředky poskytnuté z Program pro 
poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let – 
šeky - volejbal, byla Platebním výměrem č. 11/2019/OKSS,  
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č.j.: MMUL/OKSS/120987/2019/SelD, ev.č.: 139416/2019, ze dne 26.8.2019 uložena 
povinnost odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 
36.630,-Kč. 

Správce daně konstatuje, že tyto peněžní prostředky ve výši 36.630,-Kč byly 
příjemcem vráceny zpět na účet 19-1125411/0100 vedený u Komerční banky,a.s., 
dne 4.9.2019. 

Z důvodu prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 
je příjemce povinen zaplatit v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, penále ve výši 1 promile z částky 
odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se 
počítá ode dne následujícího po dni, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo, do dne 
připsání peněžních prostředků na příslušný bankovní účet. 

 

Výpočet penále u organizace s názvem Volejbal Ústí nad Labem, z.s. 

  
Částka odvodu Penále/den 

Následující den 
po vzniku PRK 

Do dne Počet dnů Penále 

1 36630 36,63 2.1.2019 4.9.2019 215 7875,45-Kč 

Celkem 
     

7876,-Kč 

 
 
Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně činí celkem 
7.876,-Kč. 

 
 
Správce daně konstatuje, že v souladu s ustanovení § 146 odst. 1 daňového řádu se 
částka daně (odvodu) a příslušenství daně (odvodu) zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru a výpočet daňové sazby a koeficientů se ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 
daňového řádu provádí s přesností na dvě platná desetinná místa. Ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se 
penále neuloží, pokud v jednotlivých případech nepřesáhne částku 1 000,- Kč. 
 
 
 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné v souladu s ustanovením § 109 daňového řádu 
podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před doručením tohoto 
rozhodnutí. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 
Odvolání se podává písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to 
u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání nemá odkladný 
účinek. 
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Orgán Statutárního města Ústí nad Labem, který o poskytnutí peněžních prostředků 
rozhodl, může na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň, 
prominou nebo částečně prominout povinnost odvodu a penále podle ustanovení § 
22 odst.14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, z důvodů hodných zvláštního zřetele. 
 

 
 
„otisk úředního razítka“ 

 
 

Ing. Martin Kohl 
vedoucí odboru kultury, 

 sportu a sociálních služeb 
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