Praha:

10. 8. 2016

Mateřská škola Strančice

Číslo jednací:

118961/2016/KUSK

Ke Školce 235

Spisová značka:

SZ_084725/2016/KUSK

251 63 Strančice

Vyřizuje:

Bc. Emil Mašanka, linka 383

IČ 70941271

Značka:

FIN/MAŠ

Platební výměr
na odvod za porušení rozpočtové kázně

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční, jako orgán příslušný podle § 22 odst. 9 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a podle § 1 a § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), rozhodl ve věci zjištěného porušení
rozpočtové kázně u příjemce dotace: Mateřská škola Strančice, Ke Školce 235, 251 63 Strančice, IČ
70941271
t a k t o:
příjemci dotace se ukládá povinnost provést odvod ve výši 99 000 Kč.
Odvod proveďte do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Středočeského kraje
č. 20095-2028111/0710, vedený u ČNB, VS 8035000000, SS 52231.

Odůvodnění:
Na základě provedené kontroly ČŠI dne 15. listopadu 2013 bylo zjištěno neoprávněné použití
finančních prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona o rozpočtových
pravidlech. Tyto prostředky jsou poskytovány příjemcům podle § 160 odst. 1 písmeno c) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění (dále jen školský zákon).
Příspěvková organizace se dopustila porušení rozpočtové kázně tím, že chybně zařadil ředitelku školy
do 13. platové třídy (místo 10. pl. tř. dle katalogu prací a přílohy č. 1 vyhlášky 317/2005 Sb.) a tím
vznik rozdílu ve vyplaceném platu ve výši 54 000 Kč za r. 2012 a 45 000 Kč za r. 2013. Tím, že
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ředitelka akceptovala rozhodnutí zaměstnavatele při svém platovém zařazení, došlo k neoprávněnému
použití finančních prostředků a v konečném důsledku k porušení rozpočtové kázně.
Porušení rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu územního samosprávného celku
a v tomto případě došlo k neoprávněnému použití finančních prostředků, které Středočeský kraj
poskytl pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve smyslu ustanovení § 161/5
školského zákona. Tento postup příjemce dotace je podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
hodnocen jako porušení rozpočtové kázně, po jehož prokázání se přistupuje k tomuto finančnímu
postihu. Po celkovém zvážení všech okolností, za nichž k porušení rozpočtové kázně došlo, se ukládá
příjemci povinnost odvést prostředky neoprávněně použité dotace v částce 99 000 Kč zpět na výše
uvedený bankovní účet Středočeského kraje. Příjemci bylo umožněno seznámit se s výsledky
kontrolního zjištění a s podklady před vydáním tohoto rozhodnutí, svého práva nevyužil.
Současně s odvodem uloženým tímto rozhodnutím je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále, pokud v
jednotlivých případech přesáhne 1 000 Kč, bude vyměřeno ke dni zaplacení uloženého odvodu
samostatným platebním výběrem.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení k
Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Odboru finančního, Krajského úřadu Středočeského kraje.
Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.
Podle § 109 odst. 5 daňového řádu odvolání

n e m á

odkladný účinek.

Ing. Radmila Tichá
vedoucí Odboru finančního
pověřena zastupováním
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