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Č. j.: RRSZ  5078/2014 
Sp. zn. 390/2013/OŘP 

 
 
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 
se sídlem:      Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:       75082136 
jednající:              Ing. Petr Navrátil, předseda 
vyřizuje:      Ing. Monika Žubretovská, tel. 475 240 671 

     monika.zubretovska@nuts2severozapad.cz 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
Příjemce dotace: Statutární město Chomutov 
se sídlem:      Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 
IČ: 00261891 
jednající:      Mgr. Jan Mareš, primátor 
 
Reg. č. projektu:  CZ.1.09/1.1.00/15.00329 
 
 
 

 

ROZHODNU TÍ  O  PROMINUTÍ  ODVODU  
 
 
Shora uvedený poskytovatel dotace jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“) na základě žádosti příjemce dotace ze dne 13. 2. 2014, evidované 
pod č. j. RRSZ 3436/2014, tímto  

č á s t e č n ě  p r o m í j í  

povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen „odvod“), který byl vyměřen platebním 
výměrem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 16/2014 ze dne  
10. 2. 2014, č. j. RRSZ 2743/2014 ve výši 232.211.166,-- Kč. Prominutá část odvodu činí 90 % 
z vyměřené částky. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí o prominutí odvodu činí výše vyměřeného 
odvodu 232.211.166,-- Kč, z této částky je tedy k dnešnímu dni prominuto 208.990.049,-- Kč, slovy 
Dvěstěosmmiliónůdevětsetdevadesáttisícčtyřicetdevětkorunčeských. 

Příjemce dotace je povinen uhradit neprominutou část odvodu ve výši 23.221.117,-- Kč nejpozději  
do dne splatnosti výše uvedeného odvodu, popř. do dne splatnosti stanoveného Rozhodnutím  
o posečkání úhrady odvodu, na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
č. 2420682/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pod variabilním symbolem: 00329.  

 

 

Sídlo: 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 240 600 
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu 

Pracoviště: 
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 624 
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz 

mailto:monika.zubretovska@nuts2severozapad.cz
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O d ů v o d n ě n í :  

Odvod byl příjemci dotace vyměřen platebním výměrem č. 16/2014 ze dne 10. 2. 2014,  
č. j. RRSZ 2743/2014, ve výši 232.211.166,-- Kč u projektu reg. č. CZ.1.09/1.1.00/15.00329  
s názvem Centrum sportu a volného času – Zimní stadion (dále jen „platební výměr č. 16/2014“).  

Příjemce dotace dne 13. 2. 2014 písemně požádal poskytovatele dotace o prominutí odvodu 
a dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně z důvodů hodných zvláštního zřetele 
v souladu s § 259 daňového řádu. Svou Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně ze dne 13. 2. 2014 (dále jen „žádost o prominutí“) příjemce dotace odůvodnil 
mimo jiné následovně, cit. 

„Statutární město Chomutov použilo dotační prostředky zcela v souladu s podmínkami 
poskytovatele dotace, zejména beze zbytku naplnilo účel poskytnuté dotace, kterým byla výstavba 
zimního stadionu, a v plné míře splnilo stanovené závazné ukazatele a indikátory poskytnuté 
dotace. Konstatovaná pochybení, pokud skutečně byla pochybeními, nebyla provedena záměrně. 
Jednalo se o pochybení výlučně administrativní, způsobená zejména složitostí právní úpravy 
zadávání veřejných zakázek a náročností tohoto procesu. 

Příjemce dotace udělal vše, co bylo v jeho silách, aby dodržel podmínky dotace a zákonem  
o veřejných zakázkách. Na administraci veřejné zakázky si sjednal administrátora, který mu měl 
řádný průběh zadávání zajistit, a postupoval rovněž v dobré víře v kontrolní činnost poskytovatele 
dotace, která zde podle názoru příjemce dotace fatálním způsobem selhala, jestliže poskytovatel 
dotace průběžně kontroloval a schvaloval jednotlivé kroky příjemce dotace, přičemž neshledal 
žádné závady, a následně, ex-post, vyměřil příjemci dotace odvod za porušení rozpočtové kázně. 
Jestliže však šlo o taková pochybení, která nedokázal odhalit ani ÚRR, jako vysoce odborný 
orgán, a za pochybení je označila až auditní zpráva, nelze po příjemci dotace podle našeho názoru 
spravedlivě požadovat, aby za ně platil odvod za porušení rozpočtové kázně. 

Případná úhrada vyměřeného odvodu a jeho příslušenství by znamenala pro statutární město 
Chomutov hluboký zásah do jeho ekonomických toků, výrazně by ohrozila jednak další rozvoj 
města, ale i narušila provozní hospodaření magistrátu a organizací založených či zřízených 
městem, čímž by mohlo být ohroženo samotné poskytování veřejných služeb. Úhrada nařízeného 
odvodu ve vyměřené výši by mohla mít pro příjemce rovněž výrazný dopad na samotném 
předmětu dotace a jeho udržitelnosti, čímž by se příjemce dotace mohl vystavit rizikům dalších 
porušení rozpočtové kázně.“ 

Závěrem své žádosti příjemce dotace uvádí, že k porušení rozpočtové kázně došlo ryze 
neúmyslným administrativním pochybením, jehož závažnost a důsledky jsou naprosto minimální. 
Dále uvádí, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami rozhodnutí a účel poskytnuté dotace 
byl plně naplněn. Dle názoru příjemce dotace je zřejmé, že pochybením nikomu nevznikla žádná 
škoda či jiná újma. 

Při posouzení žádosti o prominutí poskytovatel dotace vycházel ze skutečnosti, že institut 
promíjení daně není dalším opravným prostředkem. Rozhodující pro zvážení poskytovatele dotace 
o částečném prominutí odvodu bylo odstranění nadměrné tvrdosti a následků případného 
zaplacení odvodu na další činnost příjemce dotace. Zmírnění důsledků úhrady platebního výměru 
č. 16/2014 pomůže zachovat i účel poskytnuté dotace v období udržitelnosti projektu. 
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Klasifikace porušení rozpočtové kázně, která vychází z dokumentu COCOF 07/0037/03-CS 
Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje Spolufinancované ze 
strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky je dle 
bodu č. 5, tzn. finanční oprava ve výši 10 % hodnoty zakázky ve vztahu k certifikovaným výdajům. 

Poskytovatel dotace částečně promíjí vyměřený odvod za identifikované porušení popsané 
v platebním výměru č. 16/2014 v souladu s dokumentem COCOF 07/0037/03-CS (bod č. 5) a 
Tabulkou finančních oprav ve výši 90 %. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí o prominutí odvodu činí 
výše vyměřeného odvodu 232.211.166,-- Kč, z této částky je tedy k dnešnímu dni prominuto 
208.990.049,-- Kč.  

Pokud bude platební výměr č. 16/2014 v rámci odvolacího nebo soudního řízení zrušen nebo 
změněn, zůstává zachováno prominutí ve výši 90 % konečné výše odvodu a povinnost k úhradě 
pak bude činit 10 % konečné výše odvodu. 

Podle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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.  

Podle ust. § 259 odst. 1 daňového řádu platí, že pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci 
pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě 
žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední. 

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 

P o u č e n í :  

V souladu s ust. § 259 odst. 4 daňového řádu nelze proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo 
příslušenství daně uplatnit opravné prostředky. 

 

V Ústí nad Labem dne 5. 3. 2014 

 

 OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

Ing. Petr Navrátil 

předseda  
Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad 
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