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Specifikace nedobytných pohledávek
Ústeckého kraje z veřejnoprávních
vztahů a specifikace pohledávky ze
soukromoprávního vztahu včetně
důvodů pro jejich odpis z účetní
evidence nad 200 000,- Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
1. v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání
pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu nedobytných
pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů v celkové výši 5 732 450,95 Kč z účetní evidence u
těchto níže uvedených subjektů:
a) ******************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 2. 2019)
se sídlem ***********************************

U

Poskytnutá účelová dotace Ústeckým krajem na základě programového dokumentu ČR Společný
regionální operační program na léta 2004 - 2006 a jeho Programového dodatku 0.14, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty ze Společného regionálního operačního programu,
dne 19. 2. 2007 v částce 545 056,40 Kč, dne 3. 8. 2007 v částce 1 362 641,- Kč, dne 22. 2. 2008 v částce
51 940,- Kč a dne 7. 5. 2008 v částce 129 850,- Kč, vše v celkové částce 2 089 487,40 Kč
b) **************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 18. 3. 2021)
se sídlem *************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 885 557,99 Kč ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)
2) Penále v částce 885 557,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
c) *******************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 4. 2021)
se sídlem ************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 338 524,61 Kč ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 27 926,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
d) ************************
IČ: ********** (výmaz ze Spolkového rejstříku ke dni 18. 1. 2022)
se sídlem ***************************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 323 947,- Kč ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 26 696,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
e) ***********************
nar.: *************
r.č.: ************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 29. 5. 2018)
se sídlem *******************************
1) Pokuta v částce 256 257,69 Kč za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“)
2) Pokuta v částce 71 000,- Kč za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona o silniční dopravě
3) Pokuta v částce 6 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě
4) Pokuta v částce 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě v
návaznosti na ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci
některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č.
3821/85 a (ES) č. 2135 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 15. 3. 2006, článku 7
5) Pokuta v částce 3 000,- Kč pokuta za porušení ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o silniční
dopravě
f) ******************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 4. 2022)

se sídlem ******************************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 150 000,- Kč ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 150 000,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
g) *********************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 5. 2019)
se sídlem *************************************
1) Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v částce 131 249,26 Kč ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2) Penále v částce 131 248,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
h) ****************
IČ: ********** (výmaz z Registru ekonomických subjektů ke dni 28. 3. 2013)
se sídlem **************************************************
Pokuta v částce 251 000,- Kč za porušení ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
2. v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání
pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu nedobytné pohledávky
Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu v celkové výši 214 662,06 Kč z účetní evidence u tohoto
níže uvedeného subjektu:
****************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 20. 4. 2021)
se sídlem ************************************************************
Pohledávka 214 662,06 Kč zahrnující bezdůvodné obohacení, tím, že se dlužník domohl zaplacení kupní
ceny na základě vystaveného daňového dokladu přesto, že dlužník v mezidobí předmětnou pohledávku
postoupil právnické osobě s názvem *******************, a náklady řízení přiznané Okresním soudem v
Pardubicích

Důvodová zpráva:
1. V souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek
Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, ekonomický odbor zpracovává a předkládá
návrh na odpis nedobytných pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů v celkové výši 5 732
450,95 Kč z účetní evidence:
******************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 2. 2019)
se sídlem ***********************************
- Výše pohledávky: 2 089 487,40 Kč
Popis pohledávky:
Nedodržení podmínek účelové dotace od Ústeckého kraje na základě programového dokumentu ČR
Společný regionální operační program na léta 2004 - 2006 a jeho Programového dodatku 0.14, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty ze Společného regionálního operačního
programu, poskytnuté na základě Smlouvy o financování akce č. 1529/2006/RR/4624, Č.j.: 273/RR/2006, ze
dne 25. 1. 2007, včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování akce, ze dne 17. 5. 2007, a Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o financování akce, ze dne 2. 10. 2007.
**************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 18. 3. 2021)
se sídlem *************************************
- Výše pohledávky: 885 557,99 Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), uložený Rozhodnutím Č.j.: 5972/EK/2015-2, ze dne
29. 12. 2015, které nabylo právní moci dne 17. 2. 2016 a ke dni 3. 3. 2016 se stalo splatným.
- Výše pohledávky: 885 557,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení s
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně uložené Platebním výměrem Č.j.:
5972/EK/2015-5, ze dne 19. 12. 2018, který nabyl právní moci dne 30. 1. 2019 a ke dni 14. 2. 2019 se stal
splatným.
V případě pohledávek za dlužníkem ************************** ve výši 885 557,99 Kč a 885 557,- Kč se jedná o
peněžní prostředky poskytnuté v rámci globálního grantu OP VK CZ.1.07/3.2.06 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Ústeckém kraji s nepřímými náklady a veřejnou podporou spolufinancovaného s finanční
podporou podílu 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu. Ústecký kraj do
projektu nevložil žádné své finanční prostředky, byl pouze v pozici zprostředkujícího subjektu. Případné
peněžní prostředky vymožené na účet Ústeckého kraje by byly dále předmětem vrácení prostřednictvím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpět do státního rozpočtu.
*******************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 4. 2021)
se sídlem ************************************
- Výše pohledávky: 338 524,61 Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uložený Rozhodnutím Č.j.: 5935/EK/2013-2, ze dne 8. 7. 2014,
které nabylo právní moci dne 12. 8. 2014, a změněný Rozhodnutím o prominutí Č.j.: 5935/EK/2013-8, ze dne
19. 5. 2015, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2015. Odvod se stal splatný ke dni 16. 6. 2015.
- Výše pohledávky: 27 926,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení s
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně uložené Platebním výměrem Č.j.:
5935/EK/2013-4, ze dne 19. 9. 2014, který nabyl právní moci dne 25. 10. 2014, a změněn Rozhodnutím o

prominutí Č.j.: 5935/EK/2013-11, ze dne 13. 7. 2015, které nabylo právní moci dne 17. 7. 2015. Penále se
stalo splatné ke dni 1. 8. 2015.
V případě pohledávek za dlužníkem ******************* ve výši 338 524,61 Kč a 27 926,- Kč se jedná o
peněžní prostředky poskytnuté v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.13 Zkvalitnění počátečního vzdělávání
v Ústeckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného s finanční
podporou podílu 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu. Ústecký kraj do
projektu nevložil žádné své finanční prostředky, byl pouze v pozici zprostředkujícího subjektu. Případné
peněžní prostředky vymožené na účet Ústeckého kraje by byly dále předmětem vrácení prostřednictvím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpět do státního rozpočtu.
************************
IČ: ********** (výmaz ze Spolkového rejstříku ke dni 18. 1. 2022)
se sídlem ***************************************************
- Výše pohledávky: 323 947,- Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uložený Rozhodnutím Č.j.: 2530/EK/2014-5, ze dne 27. 1. 2016,
které nabylo právní moci dne 4. 3. 2016, a změněný Rozhodnutím o prominutí Č.j.: 2530/EK/2014-7, ze dne
23. 3. 2016, které nabylo právní moci dne 24. 3. 2016. Odvod se stal splatný ke dni 8. 4. 2016.
- Výše pohledávky: 26 696,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení s
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně uložené Platebním výměrem Č.j.:
2530/EK/2014-6, ze dne 27. 1. 2016, který nabyl právní moci dne 4. 3. 2016, a změněné Rozhodnutím o
prominutí Č.j.: 2530/EK/2014-8, ze dne 9. 5. 2016, které nabylo právní moci dne 11. 5. 2016. Penále se stalo
splatné ke dni 26. 5. 2016.
V případě pohledávek za dlužníkem ************************ ve výši 323 947,- Kč a 26 696,- Kč se jedná o
peněžní prostředky poskytnuté v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.07 Rovné příležitosti dětí a žáků v
Ústeckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného s finanční
podporou podílu 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu. Ústecký kraj do
projektu nevložil žádné své finanční prostředky, byl pouze v pozici zprostředkujícího subjektu. Případné
peněžní prostředky vymožené na účet Ústeckého kraje by byly dále předmětem vrácení prostřednictvím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpět do státního rozpočtu.
***********************
nar.: *************
r.č.: ************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 29. 5. 2018)
se sídlem *******************************
- Výše pohledávky: 256 257,69 Kč
Popis pohledávky:
Pokuta za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), uložená Rozhodnutím Č.j.: 648/DS/2010, ze dne 23. 4. 2010,
které nabylo právní moci dne 25. 5. 2010 a ke dni 9. 6. 2010 se stalo splatným.
- Výše pohledávky: 71 000,- Kč
Popis pohledávky:
Pokuta za porušení ustanovení § 18 písm. c) zákona o silniční dopravě uložená Rozhodnutím Č.j.:
5121/DS/2009, ze dne 11. 11. 2009, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2009 a ke dni 16. 12. 2009 se stalo
splatným.
- Výše pohledávky: 6 000,- Kč
Popis pohledávky:
Pokuta za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě uložená Rozhodnutím Č.j.:
1110/DS/2009, ze dne 6. 4. 2009, které nabylo právní moci dne 27. 4. 2009 a ke dni 12. 5. 2009 se stalo
splatným.

- Výše pohledávky: 5 000,- Kč
Popis pohledávky:
Pokuta za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě v návaznosti na ustanovení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135 a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 15. 3. 2006, článku 7, uložená Rozhodnutím Č.j.: 2225/DS/2009, ze
dne 17. 6. 2009, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2009 a ke dni 23. 7. 2009 se stalo splatným.
- Výše pohledávky: 3 000,- Kč
Popis pohledávky:
Pokuta za porušení ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě uložená Rozhodnutím Č.j.:
48/DS/2010, ze dne 11. 2. 2010, které nabylo právní moci dne 11. 3. 2010 a ke dni 26. 3. 2010 se stalo
splatným.
******************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 19. 4. 2022)
se sídlem ******************************************************
- Výše pohledávky: 150 000,- Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uložený Rozhodnutím Č.j.: 6812/EK/2014-2, ze dne 27. 7. 2015,
které nabylo právní moci dne 8. 9. 2015 a ke dni 23. 9. 2015 se stalo splatným.
- Výše pohledávky: 150 000,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení s
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně uložené Platebním výměrem Č.j.:
6812/EK/2014-3, ze dne 27. 7. 2015, který nabyl právní moci dne 8. 9. 2015 a ke dni 23. 9. 2015 se stal
splatným.
V případě pohledávek za dlužníkem ****************************** ve výši 150 000,- Kč a 150 000,- Kč se jedná
o peněžní prostředky poskytnuté z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.
*********************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 7. 5. 2019)
se sídlem *************************************
- Výše pohledávky: 131 249,26 Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uložený Rozhodnutím Č.j.: 209/EK/2014-4, ze dne 15. 7. 2014,
které nabylo právní moci dne 16. 8. 2014 a ke dni 31. 8. 2014 se stalo splatným.
- Výše pohledávky: 131 248,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení s
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně uložené Platebním výměrem Č.j.:
209/EK/2014-10, ze dne 8. 9. 2015, který nabyl právní moci dne 13. 10. 2015 a ke dni 28. 10. 2015 se stal
splatným.
V případě pohledávek za dlužníkem ********************************* ve výši 131 249,26 Kč a 131 248,- Kč se
jedná o peněžní prostředky poskytnuté z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.
****************
IČ: ********** (výmaz z Registru ekonomickým subjektů ke dni 28. 3. 2013)
se sídlem **************************************************
- Výše pohledávky: 251 000,- Kč
Popis pohledávky:

Pokuta za porušení ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů uložená Rozhodnutím Č.j.: 653/SZ/2012, ze dne 27. 6. 2012, a potvrzená Rozhodnutím
Ministerstva práce a sociálních věcí Č.j.: 2012/74389 – 222/1, ze dne 15. 2. 2013, které nabylo právní moci
dne 21. 2. 2013. Pokuta se stalo splatnou ke dni 8. 3. 2013.
Veškeré daňové nedoplatky z veřejnoprávních vztahů jsou zaúčtované na podrozvahovém účtu 905 100
„Vyřazené pohledávky“ z důvodu splnění zákonné podmínky ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, staly se nedobytnými a jejich vymáhání je spojeno se
zvláštními a nepoměrnými obtížemi. Pro aktivní vymáhání nejsou naplněny reálné podmínky, neboť u
dlužníků došlo k jejich výmazu z veřejných rejstříků. Podnikatelská činnost či jiná působnost dlužníků již
zanikla.
2. V souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek
Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, ekonomický odbor zpracovává a předkládá
návrh na odpis nedobytné pohledávky Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu v celkové výši 214
662,06 Kč z účetní evidence:
****************************
IČ: ********** (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 20. 4. 2021)
se sídlem ************************************************************
Výše pohledávky: 214 662,06 Kč
Popis pohledávky:
Bezdůvodné obohacení ve výši 203 868,06 Kč, tím, že se dlužník domohl zaplacení kupní ceny na základě
vystaveného daňového dokladu přesto, že dlužník v mezidobí předmětnou pohledávku postoupil právnické
osobě s názvem *******************, a náklady řízení ve výši 10 794,- Kč přiznané Okresním soudem v
Pardubicích. Pohledávka byla do účetnictví zavedena na základě Rozsudku Okresního soudu v Pardubicích
Č.j.: 26 C 158/2017-25, ze dne 3. 10. 2017.
Nedobytné pohledávky Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů a nedobytná pohledávka ze
soukromoprávního vztahu včetně důvodů pro jejich odpis z účetní evidence nad 200 000,- Kč jsou blíže
specifikovány v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Materiál bude předložen do jednání Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 6. 2022.
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