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Daňový subjekt: 

Obec Fryšava pod Žákovou horou 

DIČ: CZ00294284 

 
R O Z H O D N U T Í  

o posečkání úhrady daně 
 
 

Shora uvedený správce daně podle § 156 odst. 1, písm. a), d), e) zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), na základě žádosti výše 
uvedeného daňového subjektu o posečkání úhrady daně podané dne 18.12.2020 pod 
č.j. 1880843/20, doplněné dne 15.01.2021 pod č.j. 35573/21.  
 

p o v o l u j e 
 
posečkání úhrady příslušenství daně: 
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 
platební výměr č.j.: 320841/18/2900-31473-703015 
splatnost daně ke dni 05.04.2018 v částce 13.995.908 Kč 

posečkáno: 
 ode dne nejdéle do dne v částce 

               06.04.2018 15.02.2022           13.995.908 Kč 
 
Posečkanou částku zaplaťte na účet shora uvedeného správce daně číslo: číslo: 4722-
67626681/0710, IBAN: CZ12 0710 0047 2200 6762 6681, BIC: CNBACZPP 
 
Povolení posečkání úhrady daně je v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 daňového řádu 
vázáno na tyto podmínky:  
 

- přeplatek na jiné dani včetně nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty bude 
správcem daně použit na úhradu daně, jejíž zaplacení je tímto rozhodnutím povoleno, 
nejsou-li současně evidovány jiné neposečkané nedoplatky u téhož správce daně  

- ostatní splatné daňové povinnosti na této dani budou uhrazeny v plné výši ve lhůtách 
splatnosti 
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- posečkaná částka bude uhrazena v plné výši nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po obdržení 
rozhodnutí o vyřízení žádosti o prominutí výše uvedených částek nejpozději ve lhůtě 
stanovené tímto rozhodnutím 

- na dlužnou částku je „Rozhodnutím o zřízení zástavního práva“ ze dne  20.03.2018,  
č.j. 44746/18/2914-25200-703353 zřízeno zástavní právo (zástava nemovitosti)  

- po dobu posečkání nesmí být ohledně nemovitých věcí, zajišťujících posečkanou  
daňovou pohledávku, nařízeno dražební jednání (§ 336b zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), nebo vyhlášeno konání veřejné 
dražby dle §20 a 43 zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů 

- v případě porušení některé z výše uvedených podmínek pozbývá toto rozhodnutí 
platnosti. 
 

  
Odůvodnění:  
Finanční úřad provedl u příjemce dotace Obec Fryšava pod Žákovou horou, 592 04  Fryšava 
pod Žákovou horou DIČ: CZ00294284, kontrolu plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č.j.115D112000227/2 ze dne 25.05.2011 a ve Smlouvě o poskytnutí 
příspěvku ze SFŽP č. 08017691 ze dne 10.06.2011, kterými byla poskytnuta  dotace z NF a 
ze SFŽP na projekt s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV – obec Fryšava“. 
 
Uvedenou kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové výši  15 307 865 Kč. 
 
Za porušení rozpočtové kázně byl uložen platebním výměrem č.j.: 1516952/16/2900-31473-
703015 ze dne 30.09.2016 odvod do Národního fondu ve výši 14 457 428 Kč. 
Za porušení rozpočtové kázně byl uložen platebním výměrem č.j.: 1516956/16/2900-31473-
703015 ze dne 30.09. odvod do Státního fondu životního prostředí ve výši 850 437 Kč. 
Rozhodnutím OFŘ č.j. 218089/18 ze dne 12.2.2018 byla z důvodu přepočtu cen stočného 
částka odvodu do NF snížena na částku 13.995.908 Kč.  
Rozhodnutím OFŘ č.j.218089/18 ze dne 12.2.2018 byla z důvodu přepočtu cen stočného 
částka odvodu do SFŽP snížena na částku 823.311 Kč.   
K uloženému odvodu do NF bylo platebním výměrem č.j.: 320841/18/2900-31473-703015 ze 
dne 06.03.2018 vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně za období od 14.12.2011 
do 27.02.2018 ve výši 13.995.908 Kč. 
K uloženému odvodu do SFŽP bylo platebním výměrem č.j.: 321042/18/2900-31473-703015 
ze dne 06.03.2018 vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně za období od 13.12.2011 
do 27.02.2018 ve výši 823.311 Kč. 
 
Vyměřený platební výměr na penále směřující do státního rozpočtu, který je 
předmětem tohoto rozhodnutí o posečkání úhrady příslušenství daně v celkové výši 
13 995 908 Kč, nebyl dosud zaplacen.  
 
V žádosti o posečkání se žadatel odkazuje na § 156 odst. 1 a konstatuje, že: 

- neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu 
- daň není možné vybrat najednou 
- lze očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti hradit daň   

Správce daně po posouzení žádosti konstatuje, že byly naplněny podmínky a důvody pro 
vydání rozhodnutí o posečkání ve vazbě na § 156 odst. 1 písm. a), d) a proto podle §156 odst. 
1, písm. a) a  d) daňového řádu žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
Správce daně dále po posouzení žádosti o povolení posečkání odvodu za porušení 
rozpočtové kázně vzal dále na vědomí, že v této věci byla dne 07.03.2018 podána, dle § 44a, 
odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádost o prominutí odvodu a dále, že dle Pokynu 
Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-17, Článku V odst. 1 písmene h) a Článku V odst. 
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6) existuje důvodný předpoklad, že dojde k částečnému  zániku daňové povinnosti, proto 
podle §156 odst. 1, písm. e) daňového řádu žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí.   

 
  
Poučení: 
Toto rozhodnutí nahrazuje Rozhodnutí o posečkání úhrady daně vydané dne 06.04.2018 
pod č.j. 657327/18/2900-31473-703015.  Účinnost Rozhodnutí o posečkání úhrady daně 
vydaného dne 06.04.2018 pod č.j. 657327/18/2900-31473-703015 končí ke dni vydání 
tohoto rozhodnutí. 
 
Úrok z posečkané částky nevzniká po dobu, kdy nevzniká úrok z prodlení z jiného důvodu, 
než je posečkání (§ 253 odst. 3 daňového řádu). 
 
Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí 
účinnosti uplynutím dne jejího nedodržení. O tom správce daně vydá rozhodnutí (§ 157 
odst. 1 daňového řádu). 
 
Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti rovněž uplynutím dne předcházejícího dni, 
ve kterém došlo ke vstupu daňového subjektu do likvidace nebo k nabytí účinnosti 
rozhodnutí o úpadku daňového subjektu (§ 157 odst. 2 daňového řádu). 
 
Proti 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. Hana Krejčová 
 ředitel finančního úřadu 
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