
Důvodová zpráva: 

Dne 15.02.2016 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva č. SML/0852/2016 o poskytnutí dotace (dále 

jen „smlouva“) mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a paní V Š , 

IČ: 10638539, jako příjemcem 

dotace. Její výše činila 40.000,00 Kč a byla určena na náklady položek uskutečněných v období od 

01.01.2016 do 31.12.2016 v souvislosti s provozem kulturního zařízení v budově bez č.p./č.e., 

postavené na pozemku 3435/2 v k.ú. Přerov .  

 

Příjemce dotace nepředložil vyúčtování ve stanoveném termínu dle čl. III odst. 5 smlouvy, tj. do 

31.01.2017. Kancelář primátora mu proto zaslala výzvu k provedení opatření k nápravě, a to nejprve 

na adresu sídla uvedenou v žádosti o dotaci, následně dne 11.09.2017 na korespondenční adresu, která 

byla příjemcem dotace převzata dne 12.09.2017. Vyúčtování dotace bylo doručeno dne 27.09.2017 

(vyúčtování nebylo zpracováno na formuláři, který je přílohou č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace).   

       

Příjemce dotace nesplnil rovněž svou povinnost dle článku III odst. 9 smlouvy, neboť neposkytl 

poskytovateli, resp. jím pověřeným osobám Útvaru interního auditu a kontroly (dále jen „ÚIAK“) 

součinnost pro provedení kontroly, zda poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu se 

stanoveným účelem a neumožnil její provedení i přes několik termínů dohodnutých nejprve 

telefonicky a prostřednictvím SMS zpráv, ani na základě převzatých oznámení o zahájení kontroly,              

či výzvy (konkrétní termín dle ÚIAK byl dohodnut na 17.09.2018, příjemce dotace však na 

domluveném místě nebyl. Poté bylo příjemci dotace zasláno oznámení o zahájení kontroly, které si 

převzal dne 05.11.2018 se stanovením termínu kontroly na 26.11.2018. V uvedeném termínu se však 

nedostavil, ani jinak nereagoval. Dále byla zaslána výzva k poskytnutí součinnosti a další termín 

kontroly na 20.12.2018. V uvedeném termínu se příjemce dotace dostavil na ÚIAK, avšak předložil 

pouze fotografii znaku města umístěného na zdi (pro doložení povinnosti prokázat prezentaci znaku 

statutárního města Přerova dle čl. III odst. 3 smlouvy) a kopii dokumentu prokazujícího vyúčtování 

dotace; tentýž dokument však předložil již 27.09.2018 na Kanceláři primátora. Originální dokumenty 

prokazující jakým způsobem byla dotace použita, však ke kontrole předloženy nebyly. Dále bylo 

příjemcem dotace na jednání dne 20.12.2018 sděleno, že se dostaví k dalšímu řešení této záležitosti 

dne 27.12.2018. V tomto termínu se však opět nedostavil, ani jinak nereagoval).   

 

Na základě výše uvedených skutečností Kancelář primátora předložila do orgánů města návrh týkající 

se podání výpovědi smlouvy, kterou usnesením č. 179/5/9/2019 Zastupitelstvo města Přerova dne 

30.04.2019 schválilo. Výpověď byla příjemci dotace doručena dne 17.05.2019 do vlastních rukou, 

přičemž poskytnuté finanční prostředky byl povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele nejpozději do 7 dnů od ukončení smlouvy. Lhůta pro poskytnutí finančních prostředků 

skončila dne 03.06.2019.  

 

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě poskytnuté finanční prostředky nebyly vráceny, spisová 

dokumentace včetně průvodního dopisu s popisem jednotlivých kroků byla Kanceláří primátora dne 

08.07.2019 v souladu s organizačním řádem postoupena na Odbor ekonomiky, který je správcem 

daně, ve věci uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 15 zákona                        

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech“).  

 

Pokud příjemce dotace poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí poskytovateli, 

považují se za zadržené. Zadržení peněžních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně. 

Osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést odvod do rozpočtu, z něhož jí byly 

peněžní prostředky poskytnuty. Za prodlení s odvodem je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen 

zaplatit penále ve výši 1 ‰ z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu 

(§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech). 

 



Správce daně nejprve dne 08.08.2019 vydal oznámení o zahájení daňového řízení ve věci uložení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně, které si příjemce dotace převzal dne 09.08.2019. Následně 

dne 27.08.2019 vydal rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

40.000,00 Kč, č.j. MMPr/194109/2019/OE/Bi, jenž bylo převzato dne 09.09.2019.  

 
Dne 17.09.2019 požádal příjemce dotace o rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně               

na splátky, přičemž dne 25.09.2019 byl písemně vyzván k zaplacení správního poplatku,                                          

č.j. MMPr/220987/2019/OE/Bi. Správce daně po jeho uhrazení dne 09.10.2019 žádosti vyhověl              

a rozhodnutím čj. MMPr/238486/2019/OE/Bi ze dne 15.10.2019 bylo povoleno rozložení úhrady 

na splátky v požadované výši, a to první splátka v částce 5.000,00 Kč k zaplacení nejdéle do 

20.11.2019, ostatní splátky v částce 7.000,00 Kč nejdéle do 20. dne každého kalendářního měsíce. 

Uhrazena byla pouze první splátka ve výši 5.000,00 Kč, a to den po stanoveném termínu, další splátky 

již zaplaceny nebyly. Tím, že nebyly splněny podmínky uvedené v daném rozhodnutí, pozbylo 

účinnosti dnem 21.11.2019, o čemž bylo vydáno dne 10.01.2020 rozhodnutí pod                                       

č.j. MMPr/007592/2020/OE/Bi).   

V souladu s ustanovením § 157 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „daňový řád“) vznikla příjemci povinnost za dobu posečkání uhradit úrok 

z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené 

o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Dle § 156 odst. 4 

daňového řádu lze posečkání povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně, tzn. že úrok 

z posečkané částky byl stanoven ode dne 04.06.2019 (den následující po dni, kdy došlo k porušení 

rozpočtové kázně) do dne 20.11.2019 (povolené posečkání), tj. ve výši 1.630,14 Kč a vyměřen byl 

platebním výměrem č.j. MMPr/052509/2020/OE/Bi dne 04.03.2020 se splatností do 30 dnů ode dne 

doručení. Rozhodnutí si příjemce dotace osobně převzal dne 09.03.2020, částku však neuhradil. 

 

Správce daně proto přistoupil k vymáhání pohledávky dle daňového řádu. Vzhledem k tomu, že na 

základě součinností nebyl k provedení daňové exekuce zjištěn u příjemce dotace žádný postižitelný 

majetek, byl dne 30.06.2020 zaslán k Exekutorskému úřadu Přerov, soudní exekutor                       

JUDr. Lukáš Jícha (dále jen „soudní exekutor“) exekuční návrh na vymožení pohledávky ve výši 

35.000,00 Kč s příslušenstvím, tj. úroků z posečkané částky ve výši 1.630,14 Kč a penále 1 ‰ 

z částky odvodu za každý den prodlení od 21.11.2019 do zaplacení. Na základě pokynu 

Okresního soudu v Přerově ze dne 15.07.2020, č.j. 28 EXE 1053/2020-21 bylo soudnímu 

exekutorovi uloženo, aby částečně zamítl exekuční návrh v části týkající se penále, neboť tato 

povinnost nebyla uložena žádným rozhodnutím (povinnost úhrady penále ode dne 21.11.2019 

byla uvedena v poučení v platebním výměru na úrok z posečkané částky, který byl vydán dne 

04.03.2020). Usnesením soudního exekutora ze dne 23.07.2020, č.j. 203 Ex 20511/20-9, byl 

exekuční návrh v této části zamítnut.  Dne 31.07.2021 byla požádána Kancelář tajemníka  o sdělení 

stanoviska k dalšímu postupu. Ta doporučila vyměřit penále až po úhradě dlužné částky a úroků 

z prodlení.   

 

Dne 09.09.2020 bylo dosaženo účelu exekuce a pohledávka i náklady exekuce byly soudním 

exekutorem vymoženy.  

 

Penále za porušení rozpočtové kázně z částky 35.000,00 Kč bylo vyměřeno platebním výměrem 

dne 05.10.2020, č.j. MMPr/207716/2019/OE/Bi, a bylo stanoveno ve výši 10.290,00 Kč za období 

od 21.11.2019 (pozbytí účinnosti rozhodnutí o posečkání penále za porušení rozpočtové kázně) do 

09.09.2020 (zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně). K nabytí právní moci a vykonatelnosti 

došlo dne 07.11.2020.  

 

Dne 08.10.2020 byla správci daně pod č.j. MMPr/212624/2020/OE/Bi doručena žádost příjemce 

dotace, v níž požádal o posečkání penále za porušení rozpočtové kázně z důvodu nedostatku 

finančních prostředků vlivem pandemie COVID-19, neboť došlo k uzavření restaurace po dobu                   

3 měsíců a po jejím otevření byly vykazovány nízké tržby nejen v důsledku zrušení nasmlouvaných 

akcí. Po úhradě správního poplatku dne 04.11.2020 bylo vydáno dne 19.11.2020 rozhodnutí                      



o posečkání penále, č.j. MMPr/234303/2020/OE/Bi, ode dne 07.11.2020, kdy se stal platební výměr 

na vyměření penále za porušení rozpočtové kázně vykonatelným a pravomocným, nejdéle do dne 

07.05.2021. Po uplynutí této lhůty byl příjemce dotace upozorněn na povinnost zaplacení. 

 

Dne 18.05.2021 byla správci daně doručena žádost o prominutí úhrady penále za porušení 

rozpočtové kázně, č.j. MMPr/091533/2021/OE/Bi. Jako důvod příjemce dotace uvádí, že z důvodu 

vládních nařízení se dostal do velkých finančních potíží a není schopen penále uhradit, viz. příloha.  

 

Zákon o rozpočtových pravidlech v § 22 odst. 14 stanoví: 

„Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 8 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….“  

 

 

Přílohy  

Žádost o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně doručená dne 18.05.2021 pod č.j. 

MMPr/091533/2021  
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