
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: 11.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – poskytnutí návratné finanční výpomoci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
úhrada finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě kontroly projektu "Terezín - 
projekt oživení historických památek", číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06156, Centrem pro regionální rozvoj 
České republiky 

Nárok na rozpočet:
maximálně ve výši 2 099 520,- Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název: bod 11.1 příloha č. 1.pdf
Žádost o návratnou finanční 
výpomoc - terezín-město změny, 
zájmové sdružení právnických osob

U

11.1-2 Název: bod 11.1 příloha č. 2.pdf Smlouva o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci U

11.1-3 Název: bod 11.1 příloha č. 3.pdf
Rozhodnutí správní rady PER 
ROLLAM - Terezín-město změny, 
zájmové sdružení právnických osob

U

11.1-4 Název: bod 11.1 příloha č. 4.pdf
Informace o řešení finančních 
dopadů - Terezín-město změny, 
zájmové sdružení osob

U

11.1-5 Název: bod 11.1 příloha č. 5.pdf

Zápis z fyzické kontroly (bez 
obrazové části) - Terezín-město 
změny, zájmové sdružení 
právnických osob

U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost o návratnou finanční výpomoc od sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických
osob dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) rozhoduje

1) o výjimce ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (Část B 
Článek VIII. odst. 11, písm. b) - uznatelným nákladem bude náklad na úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
2) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických 
osob, se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 72045230, maximálně do výše 
2 099 520,- Kč se splatností až po případném doručení platebního výměru na odvod a/nebo penále 
příslušným orgánem finanční správy a v případě nutnosti jeho úhrady, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,



Důvodová zpráva:
Materiál je zpracován na základě žádosti ředitele sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení 
právnických osob, ze dne 24. 9. 2019 - příloha č. 1 tohoto materiálu, o jejímž podání bylo rozhodnuto 
hlasováním Správní rady sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob PER ROLLAM 
č. 1/2019 ukončeného dne 23. 9. 2019 - příloha č. 3 tohoto materiálu.
Návratná finanční výpomoc v souhrnné výši maximálně 2 099 520,- Kč je požadována na úhradu finančních 
dopadů případného porušení rozpočtové kázně - příloha č. 4 tohoto materiálu, na základě provedené kontroly 
projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", CZ.1.06/5.1.00/01.06156, provedené Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky - příloha č. 5 tohoto materiálu (bez obrazové části).

Vyjádření odboru SPRP:
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů se zabýval pouze kontrolou žádosti a konstatuje, že žádost 
splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Nesoulad se Zásadami 
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem Část B Článek VIII. odst. 11) 
"Neuznatelný náklad je náklad na: ...b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,..." bude ošetřen navrženou 
výjimkou ze Zásad.

Vyjádření odboru LP:
Při řešení finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně bylo řediteli sdružení rozhodnutím 
správní rady č. 1/2019 mj. uloženo "...postupovat nanejvýš účelně, efektivně a hospodárně tak, aby případné 
povinnosti členů sdružení dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení byly minimalizovány." To obnáší (po posouzení a 
zvážení relevantních okolností) bezesporu využití všech dostupných opravných prostředků ke snížení 
finančních dopadů, včetně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení 
s ním. Až následně pak po doručení platebního výměru sdružením Ústeckému kraji nastane splatnost 
návratné finanční výpomoci. Návrh usnesení, kterým se rozhodne o výjimce ze Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, je v souladu s článkem XVI. odst. 1) těchto zásad. 
Návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci pak odpovídá požadavkům dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a odbor LP k němu nemá po 
právní stránce připomínek.

Vyjádření odboru EK:
Ekonomický odbor akceptuje navržené usnesení. V dané záležitosti je v současné době známo pouze 
kontrolní zjištění, kde je vyčíslena částka nezpůsobilých výdajů v celkové výši 1 049 759,46 Kč. Do doby, než 
příslušný orgán finanční správy (dále jen FÚ) vyčíslí odpovídající částku odvodu za porušení rozpočtové 
kázně, je navrhovaný postup poskytnutí návratné finanční výpomoci je požadován pro zajištění finančních 
prostředků. FÚ nejprve oznámí zahájení řízení ve věci, po podrobném posouzení daného případu a 
připuštění uplatnění návrhů, tvrzení a důkazních prostředků, a teprve následně přistoupí k vyčíslení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně. Rozhodnutím či platebním výměrem z moci úřední stanovený odvod pak bude
ve smyslu ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci daného rozhodnutí či platebního výměru. To 
znamená, že splatnost nastane až po ukončení odvolacího řízení, tedy v horizontu několika dalších měsíců. 
Předpokládáme, že bude přistoupeno k využití institutu odvolání, neboť sdružení uvádí, že disponuje 
podklady, které svědčí o chybném posouzení dané věci kontrolním orgánem. Zároveň předpokládáme 
uplatnění mimořádného opravného prostředku, tedy podání žádosti o prominutí. U tohoto kroku
upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude v odvolacím řízení částka odvodu snížena a přitom stejným 
poměrem sníženo i penále, a zároveň bude očekáváno úspěšné řízení o prominutí, je vhodnější variantou u 
již vykonatelných částek požádat o jejich posečkání do doby konečného rozhodnutí o prominutí. Úrok z 
posečkaných částek se hradí pouze z částky odvodu, ne z částky penále, a tento je ve výši roční Repo sazby 
vyhlašované ČNB, zvýšené o 7% p.a. platné k 1. dni příslušného pololetí. V případě neúspěchu v odvolacím 
řízení předpokládáme řešení sporu soudní cestou, neboť v daném případě musí soud přihlédnout ke všem 
aspektům, tj. měl by rozhodnout s ohledem na skutkový stav, dobu udržitelnosti a naplnění cílů projektu, a 
měl by rozhodovat v souladu s příslušnou současnou judikaturou. Závěrem je tedy nutno konstatovat, že v 
současné chvíli nevíme konkrétní částku odvodu a příslušného penále a ani neumíme odhadnout dobu, po 
kterou řízení o odvodu bude probíhat.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Iva Tomešová,
vedoucí oddělení projektů
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

JUDr. Miloslav Kubíček,
ředitel sdružení Terezín-město změny,
zájmové sdružení právnických osob

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně právního odboru

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)
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