
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: 20.3

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Prominutí penále poskytovatelům 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 rozpočetÚsteckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.3-1 Název: Bod 20.3 priloha 1.pdf Žádost o prominutí penále–Společně 
proti času, o.p.s. U

20.3-2 Název: Bod 20.3 priloha 2.pdf
Žádost o prominutí penále–Městská 
pečovatelská služba s denním 
stacionářem Louny, p.o.

U

20.3-3 Název: Bod 20.3 priloha 3.pdf Žádost o prominutí penále–Zdravotní 
sestry a pečovatelky s.r.o. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 3 předloženého materiálu,

B) schvaluje



povolit prominutí penále právnických osob:
a) Společně proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522 - penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného 
Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 10. 12. 2019, č.j. KUUK/170212/2019/EK, JID 
201519/2019/KUUK, na částku 1 523,- 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) Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, IČ: 602 75 847 - 
penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 7. 
1. 2020, č.j. KUUK/002647/2020/EK, UID kuukes7a30926b, na částku 9 436,- 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) Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČ: 287 16 736 - penále za porušení rozpočtové kázně 
vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 14. 1. 2020, č.j. KUUK/008148/2020/EK, 
UID kuukes7a30aee7, na částku 3 059,- 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 3 příjemci Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace (dále jen „Smlouva“) v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“:
Společně proti času, o.p.s. - Smlouva č. 18/SML0940/SoPD/SV uzavřena dne 23. 2. 2018,
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace - Smlouva č. 
18/SML0892/SoPD/SV uzavřena dne 20. 2. 2018,
Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. - Smlouva č. 18/SML0958/SoPD/SV uzavřena dne 28. 2. 2018.
Na základě zpracovaného přehledu vstupních dat k výkaznictví za rok 2018 bylo u výše 3 uvedených 
příjemců zjištěno nevyplnění výkaznictví s celkovým počtem 6 registrovaných sociálních služeb v elektronické 
aplikaci Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Katalog“), a to do předem stanoveného 
termínu 31. 7. 2019. Příjemci se smluvně zavázali k plnění všech podmínek a povinností dle poskytnutých 
dotací na základě uzavřených smluv. 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=1734613 dne 31. 5. 2019. 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. 18/SML0940/SoPD/SV, 18/SML0892/SoPD/SV, 
18/SML0958/SoPD/SV, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 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. 2019 vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo 
Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.“
Dále v Části V. Porušení rozpočtové kázně, sankce a opatření k zamezení a vracení jakékoliv nadměrné 
vyrovnávací platby, bodu 12, písm. c, 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.“

Dne 25. 11. 2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/161368/2019/EK, JID 191426/2019/KUUK 
ve věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Společně 
proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522 (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 11 799,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 11 799,- 
Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 9. 12. 2019.
Dne 18. 12. 2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/174385/2019/EK, JID 206736/2019/KUUK 
ve věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Městská 
pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, IČ: 602 75 847 (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 67 880,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 67 880,- Kč na bankovní účet č. 
0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 19. 12. 2019.
Dne 25. 11. 2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č.j. KUUK/161372/2019/EK, JID 191430/2019/KUUK 
ve věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s názvem Zdravotní 
sestry a pečovatelky, s.r.o., IČ: 287 16 736 (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 19 001,- Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky 
ve výši 19 001,- Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u PPF banky, a.s., dne 10. 1. 2020.
Dne 10. 12. 2019 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/170212/2019/EK, JID 201519/2019/KUUK, právnické osobě s názvem Společně proti času, o.p.s., IČ: 
228 00 522, 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 1 523,- Kč.
Dne 7. 1. 2020 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/002647/2020/EK, UID kuukes7a30926b, právnické osobě s názvem Městská pečovatelská služba s 
denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, IČ: 602 75 847, 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 9 436,- Kč.
Dne 14. 1. 2020 ekonomický odbor vystavil Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 
KUUK/008148/2020/EK, UID kuukes7a30aee7, právnické osobě s názvem Zdravotní sestry a pečovatelky, 
s.r.o., IČ: 287 16 736, 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 3 059,- Kč.

Dne 17. 12. 2019 byla pod JID 204845/2019/KUUK doručena žádost právnické osoby s názvem Společně 
proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522 (dále jen příjemce). Na základě obdrženého platebního výměru na penále 
ve výši 1 523,- Kč za porušení rozpočtové kázně, který příjemce obdržel dne 10. 12. 2019 prostřednictvím 
datové schránky, pod KUUK/170212/2019/EK, JID 201519/2019/KUUK, žádá o prominutí penále za porušení 
rozpočtové kázně. Ředitelka organizace v žádosti uvádí, že za prohřešek byla uložena povinnost odvodu 
peněžních prostředků v celkové výši 11 799,- Kč, kdy částka byla uhrazena na požadovaný účet dne 9. 12. 
2019. Dále uvádí, že celková částka za prohřešek je stanovena na 13 322,- Kč. Tato celková částka ve výši 
13 322,- Kč odpovídá zhruba jedné čisté mzdě na pracovníka přímé péče. Z tohoto důvodu příjemce žádá o 
prominutí penále ve výši 1 523,- Kč. Svého pochybení jsou si vědomi, že k němu došlo díky opomenutí v 
době letních prázdnin a dovolených. Sdělují, že veškeré další náležitosti vyplývající z dané smlouvy na 
poskytnutí dotace byly ze strany příjemce splněny. V případě, že vyměřené penále je nižší než 3 000,- Kč, 
správní poplatek za prominutí ve výši 1 000,- Kč se nehradí. Dne 5. 2. 2020 příjemce uhradil celé penále ve 
výši 1 523,- Kč.
Dne 9. 1. 2020 byla pod JID 005182/2020/KUUK doručena žádost právnické osoby s názvem Městská 
pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, IČ: 602 75 847 (dále jen 
příjemce). Na základě obdrženého platebního výměru na penále ve výši 9 436,- Kč za porušení rozpočtové 
kázně, který příjemce obdržel dne 7. 1. 2020 prostřednictvím datové schránky, pod č.j. 
KUUK/002647/2020/EK, UID kuukes7a30926b, žádá o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně. Ředitelka příspěvkové organizace v žádosti uvádí, že odvod ve výši 67 880,- Kč byl 
uhrazen v řádném termínu dne 19. 12. 2019 a penále včetně správního poplatku bylo uhrazeno dne 9. 1. 
2020. Příjemce žádost odůvodňuje tím, že se dostavil na ústní jednání Krajského úřadu Ústeckého kraje 
ekonomického odboru, kde dokládal důkazní prostředky, že data byla do Katalogu vložena dne 30. 7. 2019. 
Bohužel vlastním nedopatřením nedošlo k uložení dat ve výkaznictví u 3 registrovaných sociálních služeb. 
Dne 9. 1. 2020 bylo uhrazeno penále ve výši 9 436,- Kč a správní poplatek za prominutí ve výši 1000,- Kč.

Dne 6. 2. 2020 byla pod č.j. KUUK/027780/2020/INF doručena žádost právnické osoby s názvem Zdravotní 
sestry a pečovatelky, s.r.o., IČ: 287 16 736 (dále jen příjemce). Na základě obdrženého platebního výměru na 
penále ve výši 3 059,- Kč za porušení rozpočtové kázně, který příjemce obdržel dne 14. 1. 2020 
prostřednictvím datové schránky, pod č.j. KUUK/008148/2020/EK, UID kuukes7a30aee7, žádá o prominutí 
penále za porušení rozpočtové kázně. Jednatelka organizace v žádosti uvádí, že se dopustili porušení 
podmínek ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb (číslo smlouvy 
18/SML0958/SoPD/SV), konkrétně v části III. Povinnosti příjemce, bodu 25, a to z důvodu nevyplnění 
výkaznictví registrované služby „pečovatelská služba (ID 1819216). Příjemce žádá o odstranění tvrdosti 
zákona a současně o prominutí penále ve výši 3 059,- Kč. Dle poskytnutých informací z ekonomického 
odboru byly oba správní poplatky ve výši 1 400,- Kč uhrazeny dne 5. 2. 2020.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
V případě 3 obdržených žádostí subjektů o prominutí a posečkání penále je každá jednotlivá žádost 
posuzována individuálně podle důvodů hodných zvláštního zřetele uváděných subjekty. Všichni 3 příjemci v 
dané věci uložení 1,5 % odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem v celkové výši 98 680,- 
Kč řádně uhradili, taktéž i povinné správní poplatky (1 000,- Kč správní poplatek za prominutí penále za 
jednoho příjemce). Příjemci své žádosti odůvodnili tím, že úhrada za vyměřené penále za porušení 
rozpočtové kázně by byla finanční zátěží v rozpočtu dané organizace. Ředitelky a jednatelka organizací 
nepopírají svá opomenutí či pochybení k vyplnění výkaznictví za rok 2018 jednotlivých registrovaných 
sociálních služeb (celkem 6 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 2018“.

U příjemců registrovaných sociálních služeb převažují zejména 3 pečovatelské služby, denní stacionář, 
terénní programy a odlehčovací služba. Všechny tyto služby se poskytují, buď ambulantní, nebo terénní 
formou. Věkovou a cílovou skupinou jsou v jedné ze tří pečovatelských služeb dokonce děti kojeneckého 
věku (do 1 roku) a děti předškolního věku (od 1 roku do 4 let), následně dospělí až po starší seniory nad 80 
let, rodiny s dětmi, osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením. Terénní forma této služby se 



poskytuje dle potřeb klientů na území několika měst a obcí Ústeckého kraje. Služba denního stacionáře je 
poskytována osobám od 16 do 64 let s mentálním postižením a s kombinovaným postižením v Lounech. 
Služba terénní programy je určena pro osoby v krizi ve věku od věku 15 let v Lounech, městských částí Brloh 
a Nečichy a blízkých obcích. Odlehčovací služba se poskytuje pro osoby ve věku od 19 let, až po straší 
seniory nad 80 let se zdravotním postižením na území Chomutova a jeho přilehlých obcí. Provozní doba 
uvedených služeb je většinou 8 hodin denně, tj. 40 hodin týdně (pondělí až pátek). Pečovatelská služba 
nabízí středisko osobní hygieny v ambulantní formě nebo terénní formu lze využít v jiném časovém intervalu 
na základě předchozí dohody s klientem (víkendy). Taktéž i odlehčovací služba umožňuje dle potřeby a 
předchozí domluvy poskytnout službu svým klientům v jiných dnech a hodinách.
Na základě našich zkušeností a s ohledem na poskytované sociální služby v Ústeckém kraji, by mohla být 
zaplacená celková částka penále za porušení rozpočtové kázně použita pro potřeby klientů nebo na částečné 
pokrytí platů zaměstnanců v organizacích. Celkem se jedná o 14 018,- Kč za 3 organizace. Prominutím 
penále za porušení rozpočtové kázně příjemci nevzniknou žádné nároky na rozpočet Ústeckého kraje. Z výše 
uvedených důvodů doporučuje odbor sociálních věcí všem 3 žádostem vyhovět.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Společně proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522, se sídlem Chomutov, 
Prokopova čp. 1827/5, v plné výši. Prominutá částka penále činí 1 523,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 9. 10. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: KUUK/124461/2019/EK, Č.j.: KUUK/137726/2019/EK, JID: 164168/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019. 
Zároveň byl příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: KUUK/124461/ 2019/EK, Č.j.: 
KUUK/137728/2019/EK, JID: 164170/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k 
důkazním prostředkům uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 25. 11. 
2019 byl příjemci Rozhodnutím Sp.zn.: KUUK/124461/ 2019/EK, Č.j.: KUUK/161368/2019/KUUK, JID: 
191426/2019/KUUK, vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 799,- Kč. Dne 9. 12. 2019 
příjemce odvod uhradil. Penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 
bylo příjemci vyměřeno dne 10. 12. 2019 Platebním výměrem Sp.zn.: KUUK/124461/2019/KUUK, Č.j.: 
KUUK/170212/2019/EK, JID: 201519/2019/KUUK, ve výši 1 523,- Kč. Dne 16. 12. 2019 příjemce podal 
Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, ze dne neuvedeno. Správní poplatek ve výši 1 
000,- Kč se v daném případě neplatí, neboť ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na Část I. Položku 1 bod 1 písm. c) a g) 
Sazebníku správních poplatků přijetí žádosti není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva činí 
trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. V případě vyhovění žádosti příjemce, 
bude penále, zaplacené dne 6. 2. 2020, příjemci vráceno.

Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, 
příspěvková organizace, IČ: 602 75 847, se sídlem Louny, Fügnerova čp. 1668, v plné výši. Prominutá částka 
penále činí 9 436,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 9. 10. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: KUUK/122679/2019/EK, Č.j.: KUUK/137661/2019/EK, JID: 164096/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019. 
Zároveň byl příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: KUUK/122679/2019, Č.j.: 
KUUK/137662/2019/EK, JID: 164098/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k 
důkazním prostředkům uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti využil. Dne 18. 12. 2019 
byl příjemci Rozhodnutím Sp.zn.: KUUK/122679/2019/EK, Č.j.: KUUK/174385/2019/EK, JID: 
206736/2019/KUUK, vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 880,- Kč. Dne 19. 12. 2019 
příjemce odvod uhradil. Penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 
bylo příjemci vyměřeno dne 7. 1. 2020 Platebním výměrem Sp.zn.: KUUK/002638/2020/2, Č.j.: 
KUUK/002647/2020/EK, UID: kuukes7a30926b, ve výši 9 436,- Kč. Dne 9. 1. 2020 příjemce uhradil správní 
poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením podané žádosti o prominutí penále za prodlení s odvodem za 
porušení rozpočtové kázně. V případě vyhovění žádosti příjemce, bude penále, zaplacené dne 9. 1. 2020, 
příjemci vráceno.



Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČ: 287 16 736, se sídlem 
Chomutov, Kochova čp. 1185, v plné výši. Prominutá částka penále činí 3 059,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 9. 10. 2019 bylo příjemci oznámeno zahájení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně písemností 
Sp.zn.: KUUK/122667/2019/EK, Č.j.: KUUK/137717/2019/EK, JID: 164156/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019. 
Zároveň byl příjemce Rozhodnutím o stanovení lhůty Sp.zn.: KUUK/122667/2019/EK, Č.j.: 
KUUK/137719/2019/EK, JID: 164159/2019/KUUK, ze dne 9. 10. 2019, vyzván k uplatnění práva vyjádřit se k 
důkazním prostředkům uvedeným v Oznámení o zahájení řízení. Příjemce možnosti nevyužil. Dne 25. 11. 
2019 byl příjemci Rozhodnutím Sp.zn.: KUUK/122667/2019/EK, Č.j.: KUUK/161372/2019/EK, JID: 
191430/2019/KUUK, vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 001,- Kč. Dne 10. 1. 2020 
příjemce odvod uhradil. Penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 
bylo příjemci vyměřeno dne 13. 1. 2020 Platebním výměrem Sp.zn.: KUUK/008144/2020, Č.j.: 
KUUK/008148/2020/EK, UID: kuukes7a30aee7, ve výši 3 059,- Kč. Dne 5. 2. 2020 příjemce uhradil správní 
poplatek ve výši 1 000,- Kč spojený s vyřízením podané Žádosti, ze dne 4. 2. 2020. Splatnost vyměřeného 
penále nastane dne 3. 3. 2020. Správní poplatek ve výší 400,- Kč vztahující se k podání návrhu o povolení 
posečkání úhrady penále byl příjemcem uhrazen dne 5. 2. 2020. Žádost o posečkání ke dni zpracování 
tohoto materiálu nebyla příjemcem podána.
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