
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.8

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Společně proti času, o.p.s. – prominutí úroku a penále 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo částečnému prominutí uloženého penále za porušení rozpočtové 
kázně dle ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a k prominutí nebo částečnému prominutí úroku z posečkané částky dle 
ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 12. 12. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/55R/2018

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 28. 2. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 3/18VSVBSVL/2019

Přílohy: 

11.8-1 Název: bod 11.8 priloha 1.pdf Žádost o prominutí penále za 
porušení rozpočtové kázně U

11.8-2 Název: bod 11.8 priloha 2.pdf Žádost o prominutí úroku z 
posečkané částky U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,

B) schvaluje

prominutí
1) penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 



25. 10. 2018, JID: 170711/2018/KUUK, na částku 89 507,- Kč, a v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
povoluje prominutí penále v plné výši,
2) úroku z posečkané částky vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 26. 10. 2018, 
JID: 170997/2018/KUUK, na částku 7 970,- Kč, a v souladu s ustanovením § 259 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povoluje prominutí úroku v plné výši.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“) uzavřel s příjemcem Společně proti času, o.p.s. (dále jen „příjemce“) 
dne 4. 4. 2016 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML0525 (dále jen „Smlouva“) v rámci 
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“.

Na základě dokončené kontroly odevzdaných průběžných přehledů o čerpání dotace v rámci dotačního 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 bylo zjištěno, že došlo k méně závažnému 
porušení rozpočtové kázně tím, že průběžný přehled o čerpání finančních prostředků nebyl předložen. K 
předložení průběžného přehledu o čerpání finančních prostředků nedošlo ani po výzvě k jeho doložení. Tato 
výzva byla příjemci dotace doručena dne 3. 10. 2016.

Došlo k porušení Části X. bodu 12 Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory (dále jen 
„dotace“) poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
(dále jen „Metodika“) a části III. bodu 18 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
služeb (dále jen Smlouva):

„Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžný přehled o čerpání finančních prostředků na podpořené 
sociální služby. Průběžný přehled bude obsahovat: přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých na 
základě Smlouvy, zdroje krytí a dále plán finančního zajištění podpořených Služeb do konce roku, na který 
byla dotace poskytnuta. Průběžný přehled bude zpracován za období od 1. 1. do 31. 7. roku, na který byla 
dotace poskytnuta. Přehled bude doručen na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem 
opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 20. 8. roku, na který byla dotace poskytnuta (rozhodující je 
datum otisku razítka podatelny).“
„Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžný přehled o čerpání finančních prostředků na podpořené 
služby. Průběžný přehled bude obsahovat: přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě 
Smlouvy, zdroje krytí a dále plán finančního zajištění podpořených Služeb do konce roku, na který byla 
dotace poskytnuta. Průběžný přehled bude zpracován za období od 1. 1. do 31. 7. roku, na který byla dotace 
poskytnuta. Přehled bude doručen na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem 
opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do 20. 8. roku, na který byla dotace poskytnuta (rozhodující je 
datum otisku razítka podatelny).“

Na základě části V. bodu 6 uzavřené Smlouvy č. 16/SML0525 je porušení povinností uvedených v části III., 
bodu 14., 18., 25. a v části VI. bodu 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za tato porušení 
rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: …. c) nepředložení průběžného přehledu o 
čerpání finančních prostředků v termínu stanovém v části III., bodu 18. Smlouvy; -50 % částky vyplacené 
dotace na základě Smlouvy.

Dne 28. 4. 2017 vystavil ekonomický odbor Rozhodnutí č. j. 344/EK/2017-6, JID 69629/2017/KUUK ve věci 
uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých zprostředkujícím subjektem Ústeckým krajem, jako 
poskytovatelem, příjemci za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech tím, že nepředložil průběžný 
přehled o čerpání finančních prostředků na podpořené sociální služby. Tímto rozhodnutím byl uložen odvod 
peněžních prostředků do rozpočtu kraje ve výši 178 685,- Kč. Poskytovatel podal dne 3. 5. 2017 žádost o 
splátkový kalendář, kterému bylo vyhověno Rozhodnutím č. j. 344/EK/2017-8, JID 83467/2017/KUUK ze dne 
23. 5. 2018. Poskytovatel všechny měsíční splátky včas a řádně uhradil.

Dne 25. 10. 2018 vystavil ekonomický odbor Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. 
344/EK/2017-12, JID 170711/2018/KUUK, ve výši 89 507,- Kč a dne 26. 10. 2018 Platební výměr na úrok z 
posečkané částky č. j. 344/EK/2017-13, JID 170997/2018/KUUK, ve výši 7 970,- Kč.

Dne 12. 11. 2018 byla pod JID 179161/2018/KUUK doručena žádost příjemce o prominutí úhrady penále ve 
výši 89 807,- Kč a pod JID 179164/2018/KUUK doručena žádost příjemce o prominutí úhrady úroku z 
posečkané částky ve výši 7 970,- Kč. Ředitelka organizace Společně proti času, o.p.s. v žádostech uvádí, že 
vyměřenou částku ve výši 178 685,- Kč řádně splatila dle stanoveného splátkového kalendáře, vypočtené 
penále by mohlo organizaci způsobit existenční potíže. Dále žádá, aby při projednávání této žádosti bylo 
přihlédnuto ke společenskému významu a prospěšnosti organizace, jejímž posláním je péče o seniory a 
zdravotně postižené.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
V případě žádostí subjektů o prominutí je každá jednotlivá žádost posuzována individuálně podle důvodů 
hodných zvláštního zřetele uváděných subjekty. Příjemce v dané věci uložení odvodu peněžních prostředků v 



celkové výši 178 685,- Kč za porušení rozpočtové kázně řádně spolupracoval, měsíční splátky včas a řádně 
uhradil. V roce 2017 v termínu předložil průběžný přehled o čerpání finančních prostředků, vyvaroval se tedy 
pochybení, které bylo v předchozím roce vyhodnoceno jako porušení rozpočtové kázně, na základě kterého 
mu byl uložen odvod peněžních prostředků. V roce 2018 byla upravena Metodika dotačního programu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ a odevzdání průběžného přehledu o čerpání finančních 
prostředků již nebylo povinné. Plnil i další své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Metodiky, například v obou 
letech 2016 i 2017 včas odevzdal závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby a dotace. Příjemce v roce 2016 
čerpal dotaci v celkové výši 357 369,- Kč a v roce 2017 386 000,- Kč. Celková částka, která byla příjemci 
vyměřena Platebním výměrem na úrok z posečkané částky a Platebním výměrem na penále za porušení 
rozpočtové kázně, je 97 477,- Kč. Tato částka je větší jak jedna čtvrtina čerpaných finančních prostředků z 
dotačních programů „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ a „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2017“, v každém daném roce. Navíc příjemce od června 2017 do října 2018 splácel odvod 
peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v měsíčních splátkách 10 000,- Kč. Příjemce poskytuje 
služby, pečovatelská služba a odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma, ve kterých jsou cílovou 
skupinou klienti se zdravotním postižením a senioři starší 80-ti let, na území města Chomutov a jeho 
přilehlých obcí. Musí tedy za svými klienty dojíždět do větší vzdálenosti a tím se mu zvyšují náklady. S 
ohledem na poskytované sociální služby, by mohla být zaplacená částka penále za porušení rozpočtové 
kázně a úroku z posečkané částky „likvidační“. Prominutím úroku z posečkané částky a prominutím penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemci nevzniknou žádné nároky na rozpočet Ústeckého kraje. Z výše 
uvedených důvodů doporučuje odbor sociálních věcí žádostem vyhovět.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za porušení rozpočtové kázně a s prominutím úroku z 
posečkané částky uložených příjemci Společně proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522, se sídlem Chomutov, 
Prokopova čp. 1827/5, a to v plné výši.

V dané záležitosti byly učiněny následující kroky:
Dne 28. 4. 2017 byla příjemci uložena povinnost odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 
Rozhodnutím č.j.: 344/EK/2017-6, JID: 69629/2017/KUUK, v celkové částce 178 685,- Kč. Uložený odvod 
příjemce uhradil ve splátkách povolených Rozhodnutím č.j.: 344/EK/2017-8, JID: 83467/2017/KUUK, ze dne 
23. 5. 2017, kdy poslední splátka byla uhrazena dne 8. 10. 2018. Dne 25. 10. 2018 byla příjemci uložena 
Platebním výměrem na penále za porušení rozpočtoví kázně č.j.: 344/EK/2017-12, JID: 170711/2018/KUUK, 
povinnost úhrady penále za porušení rozpočtové kázně v celkové částce 89 507,- Kč. Dne 26. 10. 2018 byl 
příjemci Platebním výměrem na úrok z posečkané částky č.j.: 344/EK/2017-13, JID: 170997/2018/KUUK, 
vyměřen úrok z posečkané částky ve výši 7 970,- Kč. Dne 6. 11. 2018 příjemce uhradil správní poplatky ve 
výši 1 000,- Kč a ve výši 1 000,- Kč spojené s vyřízením podaných žádostí o prominutí penále za porušení 
rozpočtové kázně a o prominutí úroku z posečkané částky.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 15. 4. 
2019

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 15. 4. 
2019

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 15. 4. 2019


