
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: 20.9

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Prominutí penále poskytovatele 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

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 3. 9. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.9-1 Název: Bod 20.9 priloha 1.pdf
Žádost o prominutí penále – Centrum 
pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje, o.p.s.

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

B) schvaluje

povolit prominutí penále v plné výši u právnické osoby Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, 
o.p.s., IČO: 265 93 661 – penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem 
ekonomického odboru ze dne 23. 6. 2020, č. j. KUUK/102032/2020, na částku 45 903,- Kč, v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“) uzavřel s příjemcem Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, 
o.p.s. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Smlouva“) v rámci programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2016“, č. 16/SML0319:
Dne 3. 10. 2017 byla zahájena veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo prověření použití prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění realizace projektu v programu „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji na rok 2016“ a „Podpora Ústeckého kraje na rok 2016 – malý dotační program“ za účelem 
stanoveným ve Smlouvě.
Výsledek byl zaznamenán do Protokolu o kontrole č. j.: 792/KON/2017, JID: 167300/2017/KUUK, ze dne 19. 
10. 2017.
U příjemce byla shledána následující porušení Smlouvy a 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“):

• bodu 2. Části II. Právní rámec pro poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
č. 16/SML0319: „…Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v 
Metodice. Metodika je pro příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou seznámil 
a souhlasí s ní.“,
• bodu 5. Části III. Povinnosti příjemce dotace Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb č. 16/SML0319: „Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v 
účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé,
že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy. Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v 
souladu s příslušnými právními předpisy a Metodikou (zejména její částí X. bodu 3. a 4.).“,
• bodu 4. Části X. Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování 
dotací poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
(„Program“): „Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech případů vztahujících se k poskytnuté 
dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o 
výdaj hrazený na základě Smlouvy.“

tím, že kontrolovaná osoba ve svém účetnictví nevedla odděleně náklady uplatňované
z dotace za jednotlivou sociální službu a neoznačila originály účetních dokladů informací,
že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
služeb č. 16/SML0319.

Dále se ve Smlouvě, v Části V. Sankce a opatření k zamezení a vracení jakékoliv nadměrné vyrovnávací 
platby, uvádí:
„V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně dle 
ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidel, vrátí Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.“

Dne 18. 12. 2019 ekonomický odbor vystavil Rozhodnutí č. j. KUUK/174381/2019/EK-3, JID 
206732/2019/KUUK ve věci uložení odvodu peněžních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem subjektu s 
názvem Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., IČ 265 93 661. (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 46 742,- 
Kč. Příjemce uhradil peněžní prostředky ve výši 46 742,- Kč na bankovní účet č. 0720000092/6000 vedený u 
PPF banky, a.s., dne 23. 12. 2019.
Dne 23. 6. 2020 ekonomický odbor vystavil příjemci Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně, 
č. j. KUUK/102032/2020, 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
45 903,- Kč.
Dne 25. 6. 2020 byla pod č. j. KUUK/103299/2020 doručena od příjemce žádost o prominutí penále za 
porušení rozpočtové kázně. Na základě obdrženého platebního výměru na penále ve výši 45 903,- Kč za 



porušení rozpočtové kázně, který příjemce obdržel dne 24. 6. 2020 prostřednictvím datové schránky, pod č. j. 
KUUK/102032/2020, žádá o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně. Ředitelka organizace v žádosti 
uvádí, že vyměřené penále představuje pro neziskovou organizaci citelný dopad do rozpočtu a v současné 
době nemá žádné volné finanční prostředky, které by na zaplacení penále mohla použít, byť by mohl být 
využit splátkový kalendář. Rovněž se v žádosti uvádí, že uložený odvod za porušení rozpočtové kázně 
uhradili ve lhůtě splatnosti. Zjištění z kontroly byla napravena.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
V případě žádostí subjektů o prominutí penále je každá jednotlivá žádost posuzována individuálně podle 
důvodů hodných zvláštního zřetele uváděných subjekty. Vzhledem k tomu, že poskytování sociálních služeb v 
roce 2016 bylo realizováno v plném rozsahu dle žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje, odbor sociálních 
věcí doporučuje schválit prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.
Na základě našich zkušeností a s ohledem na poskytované sociální služby, by mohla být zaplacená částka 
penále za porušení rozpočtové kázně zcela likvidační, vzhledem k tomu, že se jedná o nestátní neziskovou 
organizaci. Prominutím penále za porušení rozpočtové kázně příjemci nevzniknou žádné nároky na rozpočet 
Ústeckého kraje. Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor sociálních věcí žádosti vyhovět.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s prominutím penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení 
rozpočtové kázně vyměřeného příjemci Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., IČ: 265 93 
661, se sídlem Ústí nad Labem - Klíše, Na Popluží čp. 821/11, v plné výši. Prominutá částka penále činí 45 
903,- Kč.

V dané záležitosti byly ekonomickým odborem učiněny následující kroky:
Dne 3. 4. 2018 bylo příjemci ve smyslu ustanovení § 91 daňového řádu oznámeno zahájení řízení ve věci 
porušení rozpočtové kázně. Dne 18. 12. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí Spisová značka: 1598/EK/2018, Č. j.: 
KUUK/174381/2019/EK-3, JID: 206732/2019/KUUK, kterým byl uložen odvod peněžních prostředků za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 46 742,- Kč. Daný odvod příjemce dne 23. 12. 2019 uhradil. Penále za 
prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně bylo příjemci vyměřeno dne 23. 6. 
2020 Platebním výměrem Spisová značka: KUUK/102032/2020, č. j.: KUUK/102032/2020, UID: 
kuukes7a3271df, ve výši 45 903,- Kč. Dne 25. 6. 2020 příjemce uhradil správní poplatek ve výši 1 000,- Kč 
spojený s vyřízením podané žádosti
o prominutí penále.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Bc. Karel Giampaoli 25. 
8. 2020

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 25. 8. 
2020

3 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
26.8.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 25. 8. 2020


