
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: 20.6

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Prominutí penále poskytovatelů sociálních služeb

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

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 5. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 146/68R/2019

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.6-1 Název: Bod 20.6 priloha 1.pdf Žádost - Litoměřice CSP p.o. U

20.6-2 Název: Bod 20.6 priloha 2.pdf Žádost - Krabčice U

20.6-3 Název: Bod 20.6 priloha 3.pdf Žádost - Lipová U

20.6-4 Název: Bod 20.6 priloha 4.pdf Žádost - Litoměřice Hospic U

20.6-5 Název: Bod 20.6 priloha 5.pdf Žádost - Žatec U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 - 5 tohoto materiálu,



B) schvaluje

povolit prominutí penále právnických osob:
a) Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195 - penále za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 9.4.2019, č.j. 
KUUK/48692/2019/EK-9, JID 61274/2019/KUUK, na částku 210 098,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, povolit prominutí penále v plné výši,

b) Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích, IČ: 41328523 - penále za porušení rozpočtové kázně 
vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 20.3.2019, č.j. KUUK/38737/2019/EK-8, 
JID 49696/2019/KUUK, na částku 30 357,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále 
v plné výši,

c) Domov důchodců Lipová, IČ: 47274492 - penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním 
výměrem ekonomického odboru ze dne 20.3.2019, č.j. KUUK/38727/2019/EK-7, JID 49686/2019/KUUK, 
na částku 26 075,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v plné výši,

d) Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 - penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním 
výměrem ekonomického odboru ze dne 20.3.2019, č.j. KUUK/38723/2019/EK-6, JID 49681/2019/KUUK, 
na částku 11 595,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v plné výši,

e) Žatecký spolek Handicap, z.s., IČ: 26595575 - penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného 
Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 9.4.2019, č.j. KUUK/48470/2019/EK-8, JID 
61015/2019/KUUK, na částku 10 754,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v 
plné výši.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“) uzavřel s níže uvedenými 5 příjemci Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace (dále jen „Smlouva“) v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ a následně 
i Dodatky ke smlouvám (dále jen „Dodatek“):

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Smlouva č. 17/SML0226 uzavřena dne 
24.2.2017, včetně 3 uzavřených Dodatků: 17/SML0226/01 ze dne 4.10.2017, 17/SML0226/02 ze dne 
12.10.2017 a 17/SML0226/03 ze dne 8.12.2017;

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích - Smlouva č. 17/SML0237 uzavřena dne 24.2.2017, včetně 3 
uzavřených Dodatků: 17/SML0237/01 ze dne 22.8.2017, 17/SML0237/02 ze dne 25.10.2017 a 
17/SML0237/03 ze dne 28.11.2017;

Domov důchodců Lipová - Smlouva č. 17/SML0244 uzavřena dne 24.2.2017, včetně 3 uzavřených Dodatků: 
17/SML0244/01 ze dne 22.8.2017, 17/SML0244/02 ze dne 25.10.2017 a 17/SML0244/03 ze dne 29.11.2017;

Hospic sv. Štěpána, z.s. - Smlouva číslo 17/SML0286 uzavřena dne 24.2.2017, včetně 3 uzavřených 
Dodatků: 17/SML0286/01 ze dne 30.8.2017, 17/SML0286/02 ze dne 25.10.2017 a 17/SML0286/03 ze dne 
8.12.2017;

Žatecký spolek Handicap, z.s. - Smlouva číslo 17/SML0396 uzavřena dne 24.2.2017, včetně 2 uzavřených 
Dodatků: 17/SML0396/01 ze dne 22.8.2017 a 17/SML0396/02 ze dne 12.12.2017.

Na základě zpracovaného přehledu vstupních dat k výkaznictví za rok 2017 bylo u výše 5 uvedených 
příjemců zjištěno nevyplnění výkaznictví s celkovým počtem 21 registrovaných sociálních služeb v 
elektronické aplikaci Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Katalog“), a to do předem 
stanoveného termínu 31. 7. 2018. Příjemci se smluvně zavázali k plnění všech podmínek a povinností dle 
poskytnutých dotací na základě uzavřených smluv a jejich dodatků. Příjemci jsou každoročně upozorněni 
prostřednictvím sdělení, které bylo zveřejněno na stránkách Ústeckého kraje https://www.kr- 
ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1725936 dne 15.6.2018. Taktéž sdělení bylo 
rozesláno na kontaktní e-mailové adresy všech příjemců, kteří jsou v Katalogu registrováni. Nicméně tímto 
došlo k méně závažnému porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o 
rozpočtových pravidlech.

K porušení došlo v těchto Smlouvách č. 17/SML0226, 17/SML0237, 17/SML0244, 17/SML0286, 
17/SML0396, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 a to v Části III. Povinnosti 
příjemce, bodu 25, se uvádí:

„Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, v případě změny v něm 
aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2018 vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo 
Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.“

Dále v Části V. Sankce a opatření k zamezení a vracení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby, bodu 7c, se 
uvádí:
„Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5, 13., 18., 25. a v 
Části VI., odst. 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:
nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví registrované sociální služby, na něž 
bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu 
stanoveném v části III., bodu 25. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu.“

Ekonomický odbor zpracoval přehled příjemců, u kterých by dle uzavřených Smluv zjištěné porušení 
podmínek znamenalo uložení sníženého odvodu 15% z částky poskytnutých dotací v návaznosti na počet 
nevyplněných výkazů registrovaných sociálních služeb. S ohledem na skutečnost, kdy předpokládané částky 
odvodů se pohybují ve vyšších částkách Kč, tak z hlediska proporcionality ve vztahu k naplnění účelů a cílů 
jednotlivých projektů byl zaslán návrh odpovídající 1,5% odvodu, tak aby byl vůči subjektům akceptovatelnější 
jako „výchovný“ nikoliv devastační nápravný prostředek. Po projednání s náměstkem hejtmana Ústeckého 
kraje PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, odborem sociálních věcí a ekonomickým odborem bylo vzájemně 
domluveno zajistit v rámci zahájených řízení v rámci správního uvážení vystavení Rozhodnutí na snížený 
odvod ve výši 1,5%.



Dne 28.2.2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/29963/2019/EK-8, JID 38938/2019/KUUK ve 
věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Centrum 
sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195 (dále jen příjemce), a příjemci za porušení 
ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů uložil odvod peněžních prostředků v celkové výši 942 138,- Kč. Příjemce uhradil 
peněžní prostředky ve výši 942 138,- Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., 
dne 13.3.2019.

Dne 18.2.2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/25265/2019/EK-7, JID 32259/2019/KUUK ve 
věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Diakonie ČCE 
– středisko v Krabčicích, IČ: 41328523 (dále jen příjemce), a příjemci za porušení ustanovení § 22 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů uložil odvod peněžních prostředků v celkové výši 149 537,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky 
ve výši 149 537,- Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 21.2.2019.

Dne 18.2.2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/25124/2019/EK-6, JID 32104/2019/KUUK ve 
věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Domov 
důchodců Lipová, IČ: 47274492 (dále jen příjemce), a příjemci za porušení ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uložil 
odvod peněžních prostředků v celkové výši 129 080,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 129 
080,- Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 20.2.2019.

Dne 27.2.2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/29578/2019/EK-5, JID 38444/2019/KUUK ve 
věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Hospic sv. 
Štěpána, z.s., IČ: 65081374 (dále jen příjemce), a příjemci za porušení ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uložil 
odvod peněžních prostředků v celkové výši 53 925,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 53 925,- 
Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 5.3.2019.

Dne 27.2.2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/29588/2019/EK-7, JID 38458/2019/KUUK ve 
věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Žatecký spolek 
Handicap, z.s., IČ: 26595575 (dále jen příjemce), a příjemci za porušení ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uložil 
odvod peněžních prostředků v celkové výši 46 352,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 46 352,- 
Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 22.3.2019.

Dne 9.4.2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/48692/2019/EK-9, JID 61274/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Centrum sociální pomoci 
Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195, za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyměřil penále ve výši 210 098,- Kč.

Dne 20.3.2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/38737/2019/EK-8, JID 49696/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Diakonie ČCE – středisko v 
Krabčicích, IČ: 41328523, za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v 
souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů vyměřil penále ve výši 30 357,- Kč.

Dne 20.3.2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/38727/2019/EK-7, JID 49686/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Domov důchodců Lipová, IČ: 
47274492, za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů vyměřil penále ve výši 26 075,- Kč.

Dne 20.3.2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/38723/2019/EK-6, JID 49681/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 
65081374, za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů vyměřil penále ve výši 11 595,- Kč.



Dne 9.4.2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/48470/2019/EK-8, JID 61015/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Žatecký spolek Handicap, z.s., 
IČ: 26595575, za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů vyměřil penále ve výši 10 754,- Kč.

Dne 12.4.2019 byla pod č.j. KUUK/50704/2019-10, JID 63672/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby 
s názvem Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace, IČ: 00080195 (dále jen příjemce). Na základě 
obdrženého platebního výměru na penále ve výši 210 098,- Kč za porušení rozpočtové kázně, který příjemce 
obdržel dne 10.4.2019 prostřednictvím datové schránky, pod spisovou značkou 7449/EK/2018, č.j. 
KUUK/48692/2019/EK-9, JID 61274/2019/KUUK, žádá o prominutí předmětného penále a posečkání s 
platbou (úhradou) do doby rozhodnutí o prominutí tohoto penále. Ředitel organizace Centra sociální pomoci, 
příspěvkové organizace v žádosti uvádí, že po úhradě odvodu finančních prostředků ve výši 942 138,- Kč za 
porušení rozpočtové kázně (rozhodnutí 7449/EK/2019 z 28.2.2019 – odepsaných z jejich účtu 12.3.2019) je 
vyměřené penále pro organizaci další negativní finanční zátěží s přímým dopadem do disponibilních 
provozních finančních prostředků. Porušením rozpočtové kázně jsou si vědomi a přijali příslušná opatření k 
jejímu neopakování. Ředitel současně sděluje, že byl uhrazen 1 000,- Kč správní poplatek za žádost o 
prominutí penále a 400,- Kč poplatek za žádost o posečkání s platbou penále na běžný účet 
882733379/0800. Ředitel věří, že jejich žádost bude posouzena s porozuměním a kladným potvrzením. Dle 
poskytnutých informací z ekonomického odboru byly oba správní poplatky ve výši 1 400,- Kč uhrazeny dne 
15.4.2019.

Dne 25.3.2019 byla pod č.j. KUUK/40702/2019-9, JID 51934/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby s 
názvem Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích, IČ: 41328523 (dále jen příjemce). Dne 21.3.2019 příjemce 
obdržel platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně. Prostřednictvím žádosti se s prosbou obrací 
o prominutí a posečkání vyměřeného penále, které je ve výši 30 357,- Kč. Ředitel organizace Diakonie ČCE – 
středisko v Krabčicích v žádosti uvádí, že částka v úhrnu pokuty a penále je nemalá a významně ovlivňuje 
jejich hospodaření na začátku roku. Dále uvádí, že pokutu ihned po obdržení výměru zaplatili. Ředitel zmiňuje 
potřebu investování do mnoha oblastí, proto žádá o prominutí vyměřeného penále s nadějí na kladné vyřízení 
jeho žádosti. Dle poskytnutých informací z ekonomického odboru byly oba správní poplatky ve výši 1 400,- Kč 
uhrazeny dne 27.3.2019.

Dne 21.3.2019 byla pod č.j. KUUK/39275/2019-8, JID 50304/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby s 
názvem Domov důchodců Lipová, IČ: 47274492 (dále jen příjemce). Příjemce v žádosti sděluje, že dne 
20.3.2019 byl do datové schránky doručen Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně – spisová 
značka 7491/EK/2018. Tímto žádá o prominutí a posečkání úhrady penále, které je ve výši 26 075,- Kč. 
Ředitelka organizace Domova důchodců Lipová v žádosti uvádí, že již samotná sankce ve výši 129 080,- Kč 
znamená pro organizaci finanční zátěž. Dále sděluje, že tuto částku zaplatili neprodleně po doručení 
Rozhodnutí o finanční sankci. Žádost je odůvodněna tím, že se z této situace náležitě poučili a tímto prosí, o 
prominutí a posečkání úhrady penále. Dle poskytnutých informací z ekonomického odboru byly oba správní 
poplatky ve výši 1 400,- Kč uhrazeny dne 21.3.2019.

Dne 27.3.2019 byla pod č.j. KUUK/41798/2019-7, JID 53218/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby s 
názvem Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 (dále jen příjemce). Příjemce v žádosti sděluje, že dne 
20.3.2019 obdržel platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 595,- Kč. Ředitelka 
organizace Hospicu sv. Štěpána, z.s. v žádosti uvádí, že žádá o prominutí tohoto penále a to především z 
důvodu, že se jednalo o méně závažné porušení rozpočtové kázně, o kterém do 28.12.2018 vůbec nevěděli, 
neboť k němu došlo opomenutím. Dále uvádí, že jakmile jim byla známa výše odvodu za porušení, 
neprodleně došlo k úhradě a to k datu 5.3.2019. Ředitelka si je vědoma znění zákona a způsobu 
vyměřovacího penále, avšak uhrazený odvod za porušení rozpočtové kázně byl pro organizaci značnou 
finanční zátěží v rozpočtu, a všechny ostatní povinnosti spojené s dotací splnili včas. Dle poskytnutých 
informací z ekonomického odboru byly oba správní poplatky ve výši 1 400,- Kč uhrazeny dne 29.3.2019.

Dne 10.4.2019 byla pod č.j. KUUK/49512/2019-9, JID 62223/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby s 
názvem Žatecký spolek Handicap, z.s., IČ: 26595575 (dále jen příjemce). Příjemce v žádosti uvádí, že na 
základě zaslaného Platebního výměru č.j. KUUK/48470/2019/EK-8, který jim přišel do datové schránky dne 
10.4.2019 žádají o prominutí a posečkání úhrady vypočteného penále ve výši 10 754,- Kč a porušení 
rozpočtové kázně. Žádost je odůvodněna tím, že ve spolku je určena pouze jedna osoba, která má na starosti 
veškerou agendu týkající se dotací, zaměstnávání zaměstnanců, sestavování rozpočtů a ekonomických údajů 
týkajících se provozu spolku sociálních služeb. Z důvodu administrativní chyby této osoby, která byla 
ovlivněna i svým osobním životem, došlo k porušení rozpočtové kázně. Příjemce si je vědom chyby, která se 



stala, a udělal opatření, aby se nemohla opakovat. Jednatelka organizace Žateckého spolku Handicap, z.s., 
jako poskytovatel 3 registrovaných sociálních služeb, které poskytují zdarma bez nároku jakékoliv spoluúčasti 
klienta a bez možnosti výdělku, který by pokryl platbu tohoto penále žádají o prominutí a posečkání úhrady 
penále. Dle poskytnutých informací z ekonomického odboru byly oba správní poplatky ve výši 1 400,- Kč 
uhrazeny dne 10.4.2019.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
V případě 5 obdržených žádostí subjektů o prominutí a posečkání penále je každá jednotlivá žádost 
posuzována individuálně podle důvodů hodných zvláštního zřetele uváděných subjekty. Všech 5 příjemců v 
dané věci uložení 1,5 % odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem v celkové výši 1 321 
032,- Kč včas a řádně uhradili. Následně 5 příjemců neprodleně uhradilo správní poplatky v celkové výši 7 
000,- Kč (1 000,- Kč správní poplatek za prominutí penále za jednoho příjemce). Všichni příjemci své žádosti 
odůvodnili tím, že úhrada za vyměřené penále za porušení rozpočtové kázně by byla další značnou finanční 
zátěží v rozpočtu dané organizace. Ředitelé či jednatelka organizací nepopírají své opomenutí či pochybení k 
vyplnění výkaznictví za rok 2017 jednotlivých registrovaných sociálních služeb (celkem 21 nevyplněných 
záznamů registrovaných sociálních služeb) do Katalogu v r. 2018, dle povinností a plnění vyplývajících ze 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2017“. U příjemců registrovaných sociálních služeb převažují zejména pobytové služby s celkovým počtem 
13, a to jako např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 
režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče. Tyto služby jsou poskytovány nepřetržitě, tzn. 24 hod denně a po celý týden a ne vždy v jedné 
budově konkrétního zařízení. Cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením nebo osoby s 
mentálním postižením. Služby jsou dokonce poskytovány osobám již od 18 let věku a výše, a dále jsou 
některé z nich poskytovány pouze osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. 
Uživatelé s výše uvedeným postižením využívající zejména tyto pobytové služby by nebyli bez této životní 
pomoci vůbec schopni jakkoliv v běžném životě fungovat. Další příjemci, kteří poskytují dalších 8 
registrovaných sociálních služeb ambulantní a terénní formou, tak k nim patří odborné sociální poradenství, 
sociálně terapeutické dílny, pečovatelská služba, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Tyto služby jsou určeny zejména pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve věku od 16 let a výše. Provozní doba 
poskytovaných služeb je většinou 8 denně, tj. 40 hod týdně, terénní služba je však poskytovaná dle potřeb 
uživatelů a co se týče pečovatelské služby, tak v tomto případě je zajištěn oběd formou rozvážky.

Na základě našich zkušeností s ohledem na poskytované sociální služby, by mohla být zaplacená částka 
penále za porušení rozpočtové kázně zcela likvidační. Prominutím penále za porušení rozpočtové kázně 
příjemci nevzniknou žádné nároky na rozpočet Ústeckého kraje. Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor 
sociálních věcí všem 5 žádostem vyhovět.
Materiál byl projednán ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality dne 20.6.2019.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 000 
80 195, se sídlem Lovosice, Dlouhá čp. 362/75, v plné výši. Prominutá částka penále činí 210 098,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 15. 1. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: 7449/EK/2018, Č.j.: KUUK/7056/2019/EK-2, JID: 8835/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019. Zároveň byl 
příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: 7449/EK/2018, Č.j.: KUUK/7060/2019/EK-3, JID: 
8841/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k důkazním prostředkům 
uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 28. 2. 2019 byl příjemci 
Rozhodnutím Sp.zn.: 7449/EK/2018, Č.j.: KUUK/29963/2019/EK-8, JID: 38938/2019/KUUK, vyměřen odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 942 138,- Kč. Dne 13. 3. 2019 příjemce odvod uhradil. Penále za 
prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 9. 4. 
2019 Platebním výměrem Sp.zn.: 7449/EK/2018, Č.j.: KUUK/48692/2019/EK-9, JID: 61274/2019/KUUK, ve 
výši 210 098,- Kč. Dne 15. 4. 2019 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením 
podané žádosti o prominutí penále ze dne 12. 4. 2019. Správní poplatek ve výši 400,- Kč vztahující se k 
posečkání byl příjemcem uhrazen dne 15. 4. 2019. Rozhodnutí o posečkání nebylo ke dni zpracování tohoto 
materiálu vydáno.



Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích, IČ: 413 28 523, se sídlem 
Krabčice, Rovné čp. 58, v plné výši. Prominutá částka penále činí 30 357,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 3. 1. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností Sp.zn.: 
7450/EK/2018, Č.j.: KUUK/517/2019/EK-2, JID: 497/2019/KUUK, ze dne 3. 1. 2019. Zároveň byl příjemce 
Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: 7450/EK/2018, Č.j.: KUUK/523/2019/EK-3, JID: 503/2019/KUUK, ze 
dne 3. 1. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k důkazním prostředkům uvedeným v Oznámení o 
zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 18. 2. 2019 byl příjemci Rozhodnutím Sp.zn.: 
7450/EK/2018, Č.j.: KUUK/25265/2019/EK-7, JID: 32259/2019/KUUK, vyměřen odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 149 537,- Kč. Dne 21. 2. 2019 příjemce odvod uhradil. Penále za prodlení s 
odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 20. 3. 2019 
Platebním výměrem Sp.zn.: 7450/EK/2018, Č.j.: KUUK/38737/2019/EK-8, JID: 49696/2019/KUUK, ve výši 30 
357,- Kč. Dne 27. 3. 2019 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením podané 
žádosti o prominutí penále ze dne 25. 3. 2019. Do doby rozhodnutí o prominutí, částečném prominutí nebo 
neprominutí penále příslušným orgánem Ústeckého kraje, nejpozději však do 31. 12. 2019, je příjemci 
Rozhodnutím o posečkání Sp.zn.: 7450/EK/2018, Č.j.: KUUK/49299/2019/EK-10, JID: 61962/2019/KUUK, ze 
dne 10. 4. 2019, povoleno posečkání úhrady vyměřeného penále. Správní poplatek ve výši 400,- Kč 
vztahující se k posečkání byl příjemcem uhrazen dne 27. 3. 2019.

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Domov důchodců Lipová, IČ: 472 74 492, se sídlem Lipová čp. 273, v 
plné výši. Prominutá částka penále činí 26 075,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 16. 1. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: 7491/EK/2018, Č.j.: KUUK/7021/2019/EK-2, JID: 8800/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019. Zároveň byl 
příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: 7491/EK/2018, Č.j.: KUUK/7038/2019/EK-3, JID: 
8815/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k důkazním prostředkům 
uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 18. 2. 2019 byl příjemci 
Rozhodnutím Sp.zn.: 7491/EK/2018, Č.j.: KUUK/25124/2019/EK-6, JID: 32104/2019/KUUK, vyměřen odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 129 080,- Kč. Dne 20. 2. 2019 příjemce odvod uhradil. Penále za 
prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 20. 3. 
2019 Platebním výměrem Sp.zn.: 7491/EK/2018, Č.j.: KUUK/38727/2019/EK-7, JID: 49686/2019/KUUK, ve 
výši 26 075,- Kč. Dne 21. 3. 2019 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením 
podané žádosti o prominutí penále ze dne 20. 3. 2019. Do doby rozhodnutí o prominutí, částečném prominutí 
nebo neprominutí penále příslušným orgánem Ústeckého kraje, nejpozději však do 31. 12. 2019, je příjemci 
Rozhodnutím o posečkání Sp.zn.: 7491/EK/2018, Č.j.: KUUK/49307/2019/EK-9, JID: 61975/2019/KUUK, ze 
dne 10. 4. 2019, povoleno posečkání úhrady vyměřeného penále. Správní poplatek ve výši 400,- Kč 
vztahující se k posečkání byl příjemcem uhrazen dne 21. 3. 2019.

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 650 81 374, se sídlem Litoměřice, 
Rybářské náměstí čp. 662/4, v plné výši. Prominutá částka penále činí 11 595,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 15. 1. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: 7452/EK/2018, Č.j.: KUUK/7048/2019/EK-2, JID: 8824/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019. Zároveň byl 
příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: 7452/EK/2018, Č.j.: KUUK/7053/2019/EK-3, JID: 
8831/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k důkazním prostředkům 
uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 27. 2. 2019 byl příjemci 
Rozhodnutím Sp.zn.: 7452/EK/2018, Č.j.: KUUK/29578/2019/EK-5, JID: 38444/2019/KUUK, vyměřen odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 53 925,- Kč. Dne 5. 3. 2019 příjemce odvod uhradil. Penále za prodlení 
s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 20. 3. 2019 
Platebním výměrem Sp.zn.: 7452/EK/2018, Č.j.: KUUK/38723/2019/EK-6, JID: 49681/2019/KUUK, ve výši 11 
595,- Kč. Dne 29. 3. 2019 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením podané 
žádosti o prominutí penále ze dne 26. 3. 2019. Do doby rozhodnutí o prominutí, částečném prominutí nebo 
neprominutí penále příslušným orgánem Ústeckého kraje, nejpozději však do 31. 12. 2019, je příjemci 
Rozhodnutím o posečkání Sp.zn.: 7452/EK/2018, Č.j.: KUUK/49275/2019/EK-8, JID: 61931/2019/KUUK, ze 



dne 10. 4. 2019, povoleno posečkání úhrady vyměřeného penále. Správní poplatek ve výši 400,- Kč 
vztahující se k posečkání byl příjemcem uhrazen dne 29. 3. 2019.

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Žatecký spolek Handicap z.s., IČ: 265 95 575, se sídlem Žatec, 
Stavbařů čp. 2696, v plné výši. Prominutá částka penále činí 10 754,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 15. 1. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: 7503/EK/2018, Č.j.: KUUK/7061/2019/EK-2, JID: 8845/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019. Zároveň byl 
příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: 7503/EK/2018, Č.j.: KUUK/7090/2019/EK-3, JID: 
8869/2019/KUUK, ze dne 15. 1. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k důkazním prostředkům 
uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 27. 2. 2019 byl příjemci 
Rozhodnutím Sp.zn.: 7503/EK/2018, Č.j.: KUUK/29588/2019/EK-7, JID: 38458/2019/KUUK, vyměřen odvod 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 46 352,- Kč. Dne 22. 3. 2019 příjemce odvod uhradil. Penále za 
prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 9. 4. 
2019 Platebním výměrem Sp.zn.: 7503/EK/2018, Č.j.: KUUK/48470/2019/EK-8, JID: 61015/2019/KUUK, ve 
výši 10 754,- Kč. Dne 10. 4. 2019 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením 
podané žádosti o prominutí penále ze dne 10. 4. 2019. Do doby rozhodnutí o prominutí, částečném prominutí 
nebo neprominutí penále příslušným orgánem Ústeckého kraje, nejpozději však do 31. 12. 2019, je příjemci 
Rozhodnutím o posečkání Sp.zn.: 7503/EK/2018, Č.j.: KUUK/53310/2019/EK-10, JID: 66614/2019/KUUK, ze 
dne 18. 4. 2019, povoleno posečkání úhrady vyměřeného penále. Správní poplatek ve výši 400,- Kč 
vztahující se k posečkání byl příjemcem uhrazen dne 10. 4. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)
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