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P L A T E B N Í  V Ý MĚR  č . 3 1 / 2 0 1 8  
na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně  

za období od 14.12.2011 do 27.02.2018 
 
    

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 13.995.908 Kč uloženým k odvodu do Národního fondu  platebním výměrem   
č.j. 1516952/16/2900-31473-703015 ze dne 30.09.2016, podle § 44a odst. 7 zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 29. 12. 2011 a podle § 44a odst. 8 zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) ve znění účinném do 19. 2. 2015, a podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”), 

 

vyměřuje penále 

 

ve výši 13.995.908 Kč 

 (slovy třináctmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdevětsetosm 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 Kraj 
Vysočina číslo: 4722-67626681/0710, IBAN: CZ12 0710 0047 2200 6762 6681, BIC: 
CNBACZPP, 

 

konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 

                                   1149 - poštovní poukázka, 

variabilní symbol:       00294284. 

      

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. 7/8 zákona o rozpočtových 
pravidlech). 
 
Datum porušení rozpočtové kázně a výše porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny 
a popsány ve Zprávě o výsledku daňové kontroly č.j. 1499774/16/2900-31473-703015, která 
byla projednána dne 14.09.2016 a dále v odůvodnění platebního výměru na odvod  
č.j. 1516952/16/2900-31473-703015, který byl změněn dne 12.02.2018 rozhodnutím 
Odvolacího finančního ředitelství č.j. 6453/18/5000-10470-700290.  

 
Vzhledem k tomu, že odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl dosud uhrazen, penále je 
předepsáno ke dni 27.02.2018 – tedy ke dni splatnosti platebního výměru na odvod. 

 

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. Hana Krejčová 
 ředitel sekce 
  

 



Příloha č. 1 k platebnímu výměru č.j. . 320841/18/2900-31473-703015 
 
 
Výpočet penále k projektu/akci č. CZ.1.02/1.1.00/08.01976 
 
Č.p. Částka Kč Ode dne Do dne Počet 

dnů 
Sazba 

% 
Vypočítané 
penále v Kč 

Vyměřené 
penále v Kč 

1 163 260,28 2.3.2013 27.2.2018 1824 0.1 % 297 786,7872  
Penále za případ: 297 786,7872 163261 

2 550 070,80 2.1.2014 27.2.2018 1518 0.1 % 835 007,4744  
Penále za případ: 835 007,4744 550071 

3 1 650 766,81 14.12.2011 27.2.2018 2268 0.1 % 3 743 939,1024  
Penále za případ: 3 743 939,1024 1650767 

4 375 244,50 1.1.2013 27.2.2018 1884 0.1 % 706 960,6380  
Penále za případ: 706 960,6380 375245 

5 11 256 564,75 11.10.2013 27.2.2018 1601 0.1 % 18 021 760,244  
Penále za případ: 18 021 760,244 11256565 

 
Výpočet penále za projekt/akci 13 995 909 

 
Dle § 44a odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 
29. 12. 2011 a podle  § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění účinném  do 19. 2. 2015, 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.  
 

Penále za projekt/akci 13 995 908 
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