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PLATEBNÍ VÝMĚR
na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
za období od 31.07.2007 do 29.01.2015
Finanční úřad pro Karlovarský kraj za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
ve výši 156 300 000 Kč uloženým k odvodu do státního rozpočtu platebním výměrem
č. j.: 656500/14/2400-04702-402240 ze dne 23.06.2014 podle § 44a odst. 8 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“) a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „daňový řád”),
vyměřuje penále
ve výši 156 300 000 Kč
(slovy jednostopadesátšestmilionůtřistatisíc Kč).
Výpočet penále je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto platebního
výměru.
Penále uvedené v platebním výměru je splatné ve lhůtě do třiceti dnů ode dne doručení
platebního výměru, pokud již nebylo uhrazeno, a to na účet Finančního úřadu pro
Karlovarský kraj číslo: 4722-77629341/0710, IBAN: CZ54 0710 0047 2200 7762 9341, BIC:
CNBACZPP,
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1148 - převodní příkaz,
1149 - poštovní poukázka,

variabilní symbol:

00254657.

Odůvodnění
Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně se
počítá z částky odvodu uvedené ve výroku tohoto platebního výměru ode dne následujícího
po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo
u návratných finančních výpomocí vráceny nebo nevyplaceny postupem podle § 44a odst. 5
písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech (§ 44a odst. 8 zákona o rozpočtových
pravidlech).
Datum porušení rozpočtové kázně a výše porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny
a popsány ve Zprávě o daňové kontrole č. j.: 650068/14/2400-04702-402240 projednané dne
23.06.2014.
Vzhledem k tomu, že odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl dosud uhrazen, penále je
předepsáno ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne
jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).

Ing. Jitka Trčková
ředitelka odboru
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Příloha č. 1 k platebnímu výměru č. j.: 131506/15/2400-31471-402240
Výpočet penále k projektu/akci č. 2981102205
Č.p.

Částka Kč

Ode dne

1

8 771 604,80 31.07.2007

2

6 134 602,90 01.09.2007

3

13 068 452,40 01.11.2007

4

52 025 339,90 05.12.2007

5

39 700 140,10 05.07.2008

6

30 299 859,90 05.08.2008

7

6 300 000,00 16.12.2008

Počet Sazba
Vypočítané
dnů
%
penále v Kč
29.01.2015 2 740 0.1 %
24 034 197,1520
Penále za případ: 24 034 197,1520
29.01.2015 2 708 0.1 %
16 612 504,6532
Penále za případ: 16 612 504,6532
29.01.2015 2 647 0.1 %
34 592 193,5028
Penále za případ: 34 592 193,5028
29.01.2015 2 613 0.1 % 135 942 213,1587
Penále za případ: 135 942 213,1587
29.01.2015 2 400 0.1 %
95 280 336,2400
Penále za případ: 95 280 336,2400
29.01.2015 2 369 0.1 %
71 780 368,1031
Penále za případ: 71 780 368,1031
29.01.2015 2 236 0.1 %
14 086 800,0000
Penále za případ: 14 086 800,0000
Do dne

Vyměřené
penále v Kč
8 771 605
6 134 603
13 068 453
52 025 340
39700141
30 299 860
6 300 000

Dle § 44a odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech je za prodlení s odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle odstavce 4 písm. b) a c) porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit
penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše
tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních
výpomocí vráceny nebo nevyplaceny postupem podle odstavce 5 písm. b).
V případech porušení rozpočtové kázně vymezených v § 44 odst. 1 písmene j) se penále
za porušení rozpočtové kázně počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce
na základě platebního výměru odvod uhradit.
Penále za projekt/akci

156 300 000

Penále celkem

156 300 000

