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Důvod předložení:
Směrnice S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého 
kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje
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Přílohy: 

10.1-1 Název: bod 10.1 priloha 1.pdf

Specifikace nedobytných pohledávek 
Ústeckého kraje z veřejnoprávních 
vztahů včetně důvodů pro jejich 
odpis z účetní evidence nad 200 000,- 
Kč

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

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 22 006 638,12 Kč z účetní evidence 
u těchto níže uvedených subjektů:

a) BM Education s.r.o., v likvidaci
IČ: 273 05 295 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 27. 6. 2019)
se sídlem 602 00 Brno – Veveří, Lidická čp. 700/19

1. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 4 444 308,- 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 4 444 306,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 1 277 313,66 Kč ve smyslu ustanovení § 
22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

4. Penále 1 277 311,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

5. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 481,01 Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 
4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

6. Penále 22 638,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

b) Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
IČ: 266 52 005 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 5. 8. 2016)
se sídlem 440 01 Louny, Jeronýmova čp. 672

1. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 5 252 128,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2. Penále 5 252 128,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 20 526,45 Kč ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

4. Penále 15 498,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně



Důvodová zpráva:
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 22 006 
638,12 Kč z účetní evidence:

BM Education s.r.o., v likvidaci
IČ: 273 05 295 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 27. 6. 2019)
se sídlem 602 00 Brno – Veveří, Lidická čp. 700/19

- Výše pohledávky: 4 444 308,- Kč
Popis pohledávky:
Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 4 444 308,- 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“), uložený Rozhodnutím č.j.: 476/EK/2017-3, 
ze dne 25. 7. 2017, které nabylo právní moci dne 5. 9. 2017 a ke dni 20. 9. 2017 se stalo splatným.

- Výše pohledávky: 4 444 306,- Kč
Popis pohledávky:
Penále ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za prodlení 
s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně, vyměřené Platebním výměrem č.j.: 
476/EK/2017-4, ze dne 25. 7. 2017, který nabyl právní moci dne 5. 9. 2017 a ke dni 20. 9. 2017 se stal 
splatným.

- Výše pohledávky: 1 277 313,66 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.: 475/EK/2017-3, ze dne 17. 8. 2017, 
které nabylo právní moci dne 27. 9. 2017 a ke dni 12. 10. 2017 se stalo splatným.

- Výše pohledávky: 1 277 311,- 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.: 
475/EK/2017-7, ze dne 22. 10. 2018, který nabyl právní moci dne 23. 11. 2018 a ke dni 8. 12. 2018 se stal 
splatným.

- Výše pohledávky: 481,01 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.: 988/EK/2016-2, ze dne 4. 8. 2016, 
které nabylo právní moci dne 15. 9. 2016 a ke dni 30. 9. 2016 se stalo splatným.

- Výše pohledávky: 22 638,- 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.: 
988/EK/2016-3, ze dne 4. 8. 2016, který nabyl právní moci dne 15. 9. 2016 a ke dni 30. 9. 2016 se stal 
splatným.

Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
IČ: 266 52 005 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 5. 8. 2016)
se sídlem 440 01 Louny, Jeronýmova čp. 672

- Výše pohledávky: 5 252 128,- 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.: 1336/EK/2016-3, ze dne 4. 5. 2016, 
které nabylo právní moci dne 9. 6. 2016 a ke dni 24. 6. 2016 se stalo splatným.



- Výše pohledávky: 5 252 128,- 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.: 
1336/EK/2016-4, ze dne 4. 5. 2016, který nabyl právní moci dne 9. 6. 2016 a ke dni 24. 6. 2016 se stal 
splatným.

- Výše pohledávky: 20 526,45 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.: 408/EK/2016-4, ze dne 22. 7. 2016, 
které nabylo právní moci dne 9. 9. 2016 a ke dni 24. 9. 2016 se stalo splatným.

- Výše pohledávky: 15 498,- 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.: 
408/EK/2016-5, ze dne 22. 7. 2016, který nabyl právní moci dne 9. 9. 2016 a ke dni 24. 9. 2016 se stal 
splatným.

V případě pohledávek za dlužníkem BM Education s.r.o., v likvidaci, ve výši 4 444 308,- Kč, 4 444 306,- Kč, 1 
277 313,66 Kč, 1 277 311,- Kč, 481,01 Kč a 22 638,- Kč se jedná o peněžní prostředky poskytnuté v rámci 
globálního grantu CZ.1.07/3.2.06 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancované s finanční podporou podílu 15% ze 
státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu.

V případě pohledávek za dlužníkem Občanské sdružení Spartakus v likvidaci ve výši 5 252 128,- Kč a 5 252 
128,- Kč se jedná o peněžní prostředky poskytnuté v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.06 Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 
spolufinancované s finanční podporou podílu 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního 
fondu.

V případě pohledávek za dlužníkem Občanské sdružení Spartakus v likvidaci ve výši 20 526,45 Kč a 15 498,- 
Kč se jedná o peněžní prostředky poskytnuté v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.34 Zvyšování kvality ve 
vzdělávání v Ústeckém kraji II Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancované 
s finanční podporou podílu 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu.

Daňové nedoplatky 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.

Případné peněžní prostředky vymožené na účet Ústeckého kraje by byly dále předmětem vrácení 
prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpět do státního rozpočtu.

Nedobytné pohledávky Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů nad 200 000,- Kč včetně důvodů pro jejich 
odpis z účetní evidence jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lenka Knorrová,
vedoucí oddělení správy poplatků, 
odvodů a daní

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)
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