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Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominout paní V*** Š***, ***IČ: 10638539, penále za porušení rozpočtové kázně ve 

výši 50 %, tj. 5.145,00 Kč z částky 10.290,00 Kč za období od 21.11.2019 do 09.09.2020, které bylo 

vyměřeno platebním výměrem dne 05.10.2020 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

projednala tento materiál na své 67. schůzi dne 03.08.2021 ve variantním řešení a usnesením č. 

2452/67/4/2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení, jak je uvedeno v návrhu.  

 

Odbor ekonomiky 

Je na zvážení orgánu města, zda navržené znění usnesení schválí.  

 

Do Rady města Přerova byl předložen návrh na usnesení týkající se prominutí penále za porušení 

rozpočtové kázně v plné výši, jeho neprominutí a částečné prominutí. Odbor ekonomiky po zvážení 

všech okolností po uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0852/2016 ze dne 

15.02.2016, včetně závažnosti porušení dotačních podmínek, přístupu k plnění povinností od jejich 

počátku a průběhu vymáhacího řízení, prominutí penále nedoporučil, přestože si v důsledku pandemie 

COVID-19, celostátních a karanténních opatření je vědom finančních dopadů uvedených v žádosti o 

prominutí.  

 

 

 

 



Kancelář primátora 

Kancelář primátora uvádí, že příjemce dotace porušil povinnosti stanovené veřejnoprávní smlouvou o 

poskytnutí dotace uzavřenou v r. 2016, a z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přerova schválilo 

podání výpovědi uvedené smlouvy. Následně byl příjemci dotace uložen Odborem ekonomiky jako 

správcem daně odvod za porušení rozpočtové kázně, neboť poskytnuté finanční prostředky ve výši 

40.000 Kč nevrátil ve stanoveném termínu. Příjemce dotace požádal o rozložení úhrady uloženého 

odvodu na splátky, správce daně žádosti vyhověl, nicméně příjemce dotace následně nedodržel 

podmínky stanovené pro povolení splátek. Vzhledem k této skutečnosti byla po příjemci exekučně 

vymáhána částka odvodu za porušení rozpočtové kázně a úrok z posečkané částky; tyto částky byly 

soudním exekutorem vymoženy. Penále za porušení rozpočtové kázně ve správcem daně vyměřené 

výši 10.290 Kč příjemce dotace neuhradil, nejprve podal žádost o posečkání penále (správce daně této 

žádosti vyhověl), a po uplynutí doby posečkání podal příjemce dotace žádost o prominutí penále, která 

je předmětem této předlohy.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že důsledky nesplnění povinnosti příjemce dotace dle veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z r. 2016 byly správcem daně řešeny opakovaně a dlouhodobě s tím, že 

správce daně vyhověl jak žádosti příjemce dotace o povolení splátek, tak i žádosti o posečkání penále. 

Kancelář primátora s ohledem na tyto skutečnosti doporučovala příjemci dotace penále neprominout, a 

to přestože příjemce dotace zdůvodňuje svou žádost o prominutí penále omezením podnikatelské 

činnosti na základě mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19. 

 

Útvar interního auditu 

Vzhledem k:  

- nesoučinnosti příjemce dotace v průběhu veřejnosprávní kontroly,  

- informacím uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu,  

- tomu, že příjemce dotace měl povinnost vrátit dotaci „v době předcovidové“ a tím se vyhnout 

povinnosti platit penále 

se ÚIAK ve variantním materiálu předloženým Radě města Přerova přiklonil k neprominutí penále.        

Z tohoto důvodu se ÚIAK přiklání k neprominutí penále Zastupitelstvem města Přerova.    

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.  

 

 


