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Město Chrastava 

Náměstí 1. máje 1 

                                                                                                      463 31 Chrastava 

 

 
PLATEBNÍ VÝMĚR NA PENÁLE Č. 7/2014 

          
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na základě platebního výměru na odvod za 

porušení rozpočtové kázně ze dne 11.2.2014, č.j. RRSV 2104/2014, a podle ust. § 22 odst. 6 a 9 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se 

zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, rozhodl takto: 

 

Městu Chrastava, se sídlem Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871, se vyměřuje 

penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile z částky 

2 858 665,05 Kč za každý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 

rozpočtové kázně, tj. od 17.8.2010, z částky 4 229 368,93 od 16.11.2010 a z částky 8 550 557,33 

Kč od 24.5.2011. Penále činí celkem částku 15 638 591,31 Kč (slovy patnáctmilionůšestset-

třicetosmtisícpětsetdevadesátjednakorun třicetjednahaléřů). 

 

Penále bylo prominuto usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 

46/2014 ze dne 3.3.2014. 

 

Odůvodnění: 

Městu Chrastava vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně platebním výměrem č.j. RRSV 

2104/2014 ze dne 11.2.2014 ve výši 15 638 591,31 Kč. Podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je tímto platebním výměrem doměřeno 

penále ve výši 1 promile z částky odvodu. Penále bylo prominuto výše uvedeným usnesením Výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu odvolání k Ministerstvu financí, u 

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04  Hradec Králové, a 

to ve lhůtě 30 dnů od doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5 cit. zákona). 

 
          

 

 

 

- otisk úředního razítka -  

 Ing. Zdeněk Vašák  

 ředitel Úřadu Regionální rady 

 regionu soudržnosti Severovýchod 
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