
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne: 22.06.2020 

 
Název bodu jednání: 
Žádost o prominutí odvodu 

 
Předkládá:   Rada města  
 

Zpracovala:                           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru      
 
Projednáno:   v RM 15.06.2020 
 
Text usnesení RM: 
52) Žádost o prominutí odvodu 

R.usn.č.474/2020        
Rada doporučuje ZM 
úplné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně za neprokázání použití finančních 
prostředků subjektu Volejbalový klub Příbram z.s., Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 01832158 
vyplývající ze smlouvy č. 176/OŠKS/2018 ve výši 213.170,00 Kč. 
 
Napsala:   Markéta Benešová       
 
Návrhy na usnesení:  
ZM  s c h v a l u j e 
úplné prominutí/částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně za neprokázání 
použití finančních prostředků subjektu Volejbalový klub Příbram z.s., Legionářů 378, 261 01 Příbram 
VII, IČO: 01832158 vyplývající ze smlouvy č. 176/OŠKS/2018 ve výši …..… Kč se splatností ….. 2020. 
 
nebo  
 
n e s c h v a l u j e 
prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně za neprokázání použití finančních 
prostředků subjektu Volejbalový klub Příbram z.s., Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 01832158 
vyplývající ze smlouvy č. 176/OŠKS/2018. 
 
Důvodová zpráva: 
Odbor školství, kultury a sportu předkládá žádost subjektu Volejbalový klub Příbram z.s., Legionářů 378, 
261 01 Příbram VII, IČO: 01832158 (dále jen „příjemce“) o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně za neprokázání použití finančních prostředků. 
 
Na základě usnesení ZM Usn.č. 926/2018/ZM a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu města Příbram č. 176/OŠKS/2018 (dále jen „dotační smlouva“) byla příjemci poskytnuta 
dotace ve výši 2.600.000,00 Kč.  
 
Kontrolou vyúčtování schválené dotace bylo zjištěno, že doklady k čerpání dotace v uznatelných 
nákladech dle výše uvedené smlouvy a platných Pravidel o poskytování dotací byly doloženy a 
prokázány ve výši 2.386.830,00 Kč. Částka 213.170,00 Kč byla doložena v neuznatelných nákladech. 
Faktury č. 18010110 ve výši 62.440,00 Kč, č. 180102299 ve výši 52.920,00 Kč a č. 8010291 ve výši 
56.640,00 Kč jsou neuznatelným nákladem, a to z důvodu úhrady v hotovosti nad 50.000,00 Kč, což je 
v rozporu s článkem III., odst. 14) dotační smlouvy. Úhrada odstupného za přestup hráče ve výši 
120.000,00 Kč není uvedena v dotační smlouvě v účelu, na který může být dotace použita. 
 
Dle čl. VII., bod 2) výše uvedené smlouvy došlo neprokázáním použití poskytnutých prostředků 
k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Na základě výše uvedeného byl dne 01.06.2020 vyměřen odvod ve výši 213.170,00 Kč s povinností 
úhrady nejpozději do 30.06.2020. Písemnost byla převzata příjemcem dne 03.06.2020.   
Dne 08.06.2020 byla na podatelnu MěÚ Příbram doručena žádost, ve které příjemce žádá o prominutí 
odvodu pro porušení rozpočtové kázně, a to z důvodu formálního pochybení při vynakládání výdajů 
sloužících k naplňování cílů poskytnuté dotace. 
 



Dle § 22 odst. (8) Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen 
zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1.000,00 Kč, se neuloží). 
 
Dle § 22 odst. (14) Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
může prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále z důvodu hodných zvláštního 
zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti 
toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. 
 
Příloha: Žádost o prominutí odvodu 
 


