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Město Chrastava 

náměstí 1. máje 1 

                                                                                                      463 31 Chrastava 

 

 

 

PLATEBNÍ VÝMĚR NA ODVOD Č. 7/2014 
          
 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na základě administrativní kontroly  

č. LB/0411/EP/A/PRK/01, zahájené dne 30.7.2013, s jejímž výsledkem byl příjemce seznámen 

prostřednictvím oznámení o výsledku kontroly ze dne 4.10.2013 a podle ust. § 22 odst. 9 písm. b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 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 za porušení 

rozpočtové kázně ukládá odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod ve výši neoprávněně použitých prostředků, tj. částka 15 638 591,31 Kč  

(slovy patnáctmilionůšestsettřicetosmtisícpětsetdevadesátjednakorun třicetjednahaléřů). 

 

Částku ve výši 15 638 592 Kč (odvod zaokrouhlený v souladu s § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009, 

daňový řád, v platném znění) jste povinni uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod číslo: 2816572/0800 u České 

spořitelny a.s, pobočka Hradec Králové, VS 0411. 

        

Odůvodnění: 

S městem Chrastava byla dne 20.8.2009 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0411/S na 

financování projektu „RTN – Terminál Chrastava“, registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00411, na 

základě které byla dne 16.8.2010 v rámci první žádosti o platbu z účtu poskytovatele ve prospěch účtu 

příjemce připsána částka ve výši 3 754 088,15 Kč, dne 15.11.2010 v rámci druhé žádosti o platbu 

částka ve výši 4 422 064,93 Kč a dne 23.5.2011 v rámci třetí žádosti o platbu částka ve výši 

10 146 103,86 Kč.  

  

Na základě kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do 

způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se 

dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr 

vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v rámci zakázky požadoval prokázat 

splnění technických kvalifikačních předpokladů, v rámci kterých požadoval doložit minimálně jednu 

dokončenou stavbu, realizovanou v pozici hlavního dodavatele, financovanou s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč. Požadavek na financování referenční stavby nebyl odůvodněn 

předmětem veřejné zakázky a mohl být diskriminační vůči uchazečům, kteří stavby, financované 

z fondů EU nerealizovali. Tento požadavek tak byl v rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách. 
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Postup příjemce při zadávání zakázky na stavební práce byl v rozporu s bodem 12.1 smlouvy o 

poskytnutí dotace. Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů v rámci první žádosti o platbu činí 

3 090 448,74 Kč, v rámci druhé žádosti o platbu 4 572 290,80 Kč, v rámci třetí žádosti o platbu 

9 243 845,88 Kč. Neoprávněným použitím finančních prostředků došlo k porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto platebnímu výměru 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). 
                                                              

V souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, lze na základě písemné žádosti odvod nebo jeho část z důvodů hodných zvláštního 

zřetele prominout. Odvod je možné prominout až do výše 95%. 
                                                  

       

                                                                                                                        

- otisk úředního razítka -  
 

 

  Ing. Zdeněk Vašák    

              ředitel Úřadu Regionální rady  

                                                                                            regionu soudržnosti Severovýchod 
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