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Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího 

penále v plné výši 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 69.800,- Kč 

příjemci dotace "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 

02 Přerov, IČ 49558005 

 

2 schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále v plné výši příjemci dotace 

"Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 

49558005 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Útvar interního auditu a kontroly 

Útvar interního auditu a kontroly v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „organizační 

řád“) zpracoval předlohu do orgánů statutárního města Přerova k projednání žádosti příjemce o 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši ke dni 

projednání v Zastupitelstvu města Přerova.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora podporuje prominutí povinnosti odvodu i souvisejícího penále v plné výši.  

Nadační fond Přerovského jazzového festivalu každoročně připravuje mezinárodní jazzový festival, 

který patří k významným kulturním akcím regionálního významu. Více než padesátiletá tradice 

přerovského jazzu způsobila, že Přerov bývá nazýván městem jazzu. Díky moderní dramaturgii, široké 

nabídce různých jazzových stylů a zajímavých interpretů a formací celosvětového významu, získal 

festival v posledních letech velké množství fanoušků z řad mladé generace. Zájem mladých 



posluchačů je podpořen také speciálním programem určeným nejen pro středoškolskou mládež 

(výchovné koncerty), ale i pro děti (doprovodné aktivity Matějské pouti). Lze konstatovat, že celá 

dotace byla vynaložena na úhradu nákladů spojených se zabezpečením XXXIII. Československého 

jazzového festivalu, i když část poskytnutých finančních prostředků nebyla dle zjištění veřejnoprávní 

kontroly vynaložena v souladu se smlouvou (některé náklady proplacené z dotace neodpovídaly žádné 

z položek smlouvy - např.: pronájem sálu nebo náklady na zprostředkování a zajištění produkčních 

služeb). 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 18.01.2016 pod číslem usnesení 402/13/8/2016 Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytnutí 

dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace organizaci "Nadační fond Přerovského jazzového 

festivalu" Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 49558005 (dále jen „příjemce“).  

Na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0747/2016 uzavřené dne 22.02.2016 

mezi příjemcem a statutárním městem Přerov, Bratrská 709/30, 750 11 Přerov, IČ 00301825 (dále jen 

veřejnoprávní smlouva) byly finanční prostředky ve schválené výši 900.000,- Kč příjemci vyplaceny.  

Finanční prostředky byly v souladu se článkem I bod 1. veřejnoprávní smlouvy určeny na „náklady 

položek: umělecké honoráře, ubytování účinkujících, propagace, přeprava účinkujících, autorské 

poplatky, nájem hudebních nástrojů a zařízení, dramaturgie festivalu, ozvučení, osvětlení, ladění a 

občerstvení účinkujících uskutečněné v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 v souvislosti s akcí 

XXXIII. Československý jazzový festival“.  

V termínu od 22.02.2017 do 08.03.2017 byla u příjemce provedena veřejnosprávní kontrola, která byla 

zaměřena na dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených veřejnoprávní smlouvou. Při kontrole 

bylo zjištěno, že příjemce mj. předložil na prokázání k použití doklady, které prokazovaly zaplacení 

nákladů, které však obsahově neodpovídaly žádné z položek stanovených článkem I bod 1. 

veřejnoprávní smlouvy: 

1. náklady za pronájem sálu a služby s tím spojené – Matějská jazzová pouť (jarní prolog 33. Čsfj 

2016) ve výši 9.800 Kč,  

2. náklady za zprostředkování a zajištění produkčních prací spojených s pořádáním 33. 

Československého jazzového festivalu Přerov 2016 a oslav 50. výročí založení tradice jazzových 

festivalů v Přerově v souvislosti s uspořádáním jarního festivalového prologu, 6. ročníku Matějské 

jazzové pouti ve výši 30.000 Kč,  

3. náklady za zprostředkování a zajištění produkčních prací spojených s pořádáním 33. 

Československého jazzového festivalu Přerov 2016 – podzimní část, objednané práce jsou vázány 

na propagační koncert zpěvačky Joyce Hurley a Joe After Tria v Minipivovaru Parník ve čtvrtek 

29.09., propagační koncert kapely Jazz Base V Galerii Přerov ve čtvrtek 20.10. a hlavní a 

doprovodné koncerty 33. Československého jazzového festivalu v sálech a zařízeních Městského 

domu v Přerově, termín konání je 20. – 22. října 2016 ve výši 30.000 Kč.  

V rozporu s ustanovením článku III bodu 1. veřejnoprávní smlouvy tedy příjemce nepoužil část dotace 

ve výši 69.800 Kč na účel uvedený v článku I bodu 1. Tím došlo dle ustanovení článku IV bodu 1. 

veřejnoprávní smlouvy k neoprávněnému použití poskytnutých peněžních prostředků nadačním 

fondem. Tyto skutečnosti jsou zapsány v protokolu č. 4/2017; protokol byl vyhotoven 20.03.2017, 

příjemce jej převzal 22.03.2017.  

Dne 06.04.2017 podal příjemce námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu.  

První námitka (společná) se týkala toho, že náklady uvedené v článku I bodu veřejnoprávní smlouvy 

nelze považovat za taxativně vymezené, ale pouze za náklady, kde v úvodní větě se dá předpokládat, 

že mělo být uvedeno „zejména“ na náklady položek. 

Druhá námitka se týkala toho, že náklady uhrazené za pronájem sálu a služby s tím spojené lze z 

hlediska účelu zařadit k nákladům: nájem hudebních nástrojů a zařízení, a proto se jedná o náklad 

způsobilý, plně v souladu s účelem dotace.  

Třetí námitka se týkala toho, že náklad za zprostředkování a zajištění produkčních prací je náklad 

jednoznačně vymezený ve veřejnoprávní smlouvě, protože příjemce považuje význam slov dramaturg 

a produkční za naprosto shodné; dle příjemce se jedná o výkon konkrétní práce a ta je někdy nazývána 



dramaturgií a někdy produkcí. 

Vedoucí kontrolní skupiny námitkám ve lhůtě 7 dní ode dne doručení námitek nevyhověla, proto bylo 

vyřízení postoupeno nadřízené osobě kontrolujícího, tzn. primátoru statutárního města Přerova. 

Námitky proti kontrolním zjištěním byly primátorem statutárního města Přerova zamítnuty dopisem ze 

dne 24.04.2017; dopis byl příjemcem převzat 26.04.2017.  

První námitka byla zamítnuta. Důvodem pro zamítnutí byla skutečnost, že nebyl shledán žádný 

relevantní důvod, na základě kterého by bylo možné odvodit, že by se ustanovení článku I bod 1. 

veřejnoprávní smlouvy mělo vykládat pouze jako demonstrativní. I z článku I bod 2. veřejnoprávní 

smlouvy vyplývá, že dotační prostředky jsou určeny výhradně na úhradu vyjmenovaných položek.  

Druhá námitka byla rovněž zamítnuta. Důvodem pro zamítnutí byla skutečnost, že nájem nemovitého 

majetku a služby s tím spojené nelze považovat za náklad na nájem hudebních nástrojů a zařízení, 

které jsou movitými věcmi.  

Třetí námitka byla také zamítnuta. Důvodem pro zamítnutí byla skutečnost, že z dostupných podkladů 

vyplynulo, že dramaturgií (umělecká činnost, jejímž cílem je výběr jednotlivých programů a jejich 

sestavení do vyšších tematických celků, programových bloků) a produkcí (ekonomické, technické, 

organizační a další činnosti, které na vypracovanou dramaturgii přímo navazují) se rozumí rozdílné 

činnosti, což bylo konstatováno i v e-mailu, který v průběhu kontroly p. Rudolf Neuls zaslal člence 

kontrolní skupiny.  

  

V souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“) byla příjemci dne 10.05.2017 zaslána výzva k vrácení části dotace. V této výzvě byl 

příjemce informován o tom, že došlo k porušení rozpočtové kázně, byl vyzván k vrácení části dotace 

ve výši 69.800 Kč na konkrétní bankovní účet v pevně stanoveném termínu; rovněž byl poučen o tom, 

že výzva není závazná a o důsledcích nevrácení finančních prostředků.  

Příjemce na základě výzvy k vrácení dotace finanční prostředky nevrátil, proto bylo s příjemcem 

zahájeno daňové řízení k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

V souladu s ustanovením § 22 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v 

souladu s ustanovením organizačního řádu rozhodl Útvar interního auditu a kontroly Magistrátu města 

Přerova v rámci uvedeného daňového řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

69.800 Kč.  

Dne 05.09.2017 podal příjemce žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 

souvisejícího penále v plné výši s tím, že uhrazené náklady (náklady za pronájem sálu a služby s tím 

spojené, náklady za zprostředkování a zajištění produkčních prací) jsou náklady na umělecké 

honoráře.  

Penále se v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele, a to ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den 

prodlení. Pro účely rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova je částka penále spočítána ke dni konání 

Zastupitelstva města Přerova, tj. ke dni 24.10.2017, a to ve výši 34.202,20 Kč. 

  

V souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů „prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a 

penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních 

prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň; o prominutí 

nebo částečném prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým rozhodl o poskytnutí 

peněžních prostředků“. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Přerova, z tohoto důvodu i 

o povolení prominutí odvodu a penále musí opět rozhodovat Zastupitelstvo města Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova může jednat a rozhodovat i o dalších variantách (např. neschválit 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši a současně neschválit prominutí 

povinnosti zaplatit související penále v plné výši; neschválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně v plné výši a současně schválit prominutí povinnosti zaplatit související penále v plné výši; 

schválit částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně či schválit částečné 

prominutí povinnosti zaplatit penále).  

Rada města Přerova dne 21.09.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prominutí 



odvodu za porušení rozpočtové kázně i povinnosti zaplatit související penále v plné výši (usnesení 

Rady města Přerova číslo 3197/77/10/2017).  

  

  

Příloha č. 1 – Žádost příjemce o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 

souvisejícího penále v plné výši  

 

 


