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PŘÍKAZ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly (dále jen přezkoumávající orgán) příslušný
podle ustanovení § 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), vydává
podle ustanovení § 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), tento příkaz, kterým územně samosprávnému celku obci
Úherce, IČ: 00556459, se sídlem Úherce 57, Louny 440 01 (dále jen „územní celek“):
1) dle ustanovení § 22a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech za spáchání správního
deliktu ve smyslu ustanovení § 22a odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech tím,
že územní celek neprokázal zveřejnění návrhu rozpočtu přede dnem jeho projednání
v zastupitelstvu územního celku dne 27. 12. 2015 způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
lhůtě, jak ukládá § 11 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, ukládá
pokutu ve výši 1.000,- Kč.
( jedentisíckorunčeských )
Pokuta je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu a to na
účet vedený u České spořitelny a.s.,č.ú. 882733379 / 0800, variabilní symbol 185672016
bankovním převodem anebo v hotovosti do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje,
budova A, přízemí, v úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 hodin, pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00 hodin.
2) dle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu se účastníkovi, jelikož řízení vyvolal porušením
své právní povinnosti, ukládá povinnost dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální
částky nákladů řízení, nahradit paušální částkou
náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.
( jedentisíckorunčeských )
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Náklady řízení jsou splatné dnem nabytí právní moci příkazu, tj. 9. dnem ode dne oznámení
tohoto příkazu, na účet vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 882733379 / 0800, variabilní
symbol 185672016 bankovním převodem anebo v hotovosti do pokladny Krajského úřadu
Ústeckého kraje, budova A, přízemí, v úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 11:00
a 13:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 hodin, pátek 8:00 - 11:00
a 12:00 - 13:00 hodin.

ODŮVODNĚNÍ
Na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), uskutečnil přezkoumávající orgán ve dne
28. 2. 2017 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o přezkoumávání“), jednorázové přezkoumání hospodaření územního celku.
Při přezkoumání za rok 2016 bylo zjištěno, že územní celek neprokázal zveřejnění návrhu
rozpočtu přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního celku způsobem
umožňujícím dálkový přístup, jak ukládá § 11 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech.
Návrh rozpočtu územního celku na rok 2016 byl projednáván v zastupitelstvu územního
celku dne 27. 12 2015. Jeho zveřejnění 15 dnů před tímto datem způsobem umožňujícím
dálkový přístup nebylo doloženo. Územní celek se tak dopustil správního deliktu ve smyslu
ustanovení § 22a odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.
Z přezkoumání hospodaření uskutečněného ve dne 28. 2. 2017 byl dne 28. 2. 2017 sepsán
návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016, JID č.
2248/2017/KUUK (dále jen „návrh zprávy“), ve kterém je toto kontrolní zjištění uvedeno.
Územní celek byl s návrhem zprávy seznámen dle § 7 písm. a) zákona o přezkoumávání,
zápis převzal, opatřil podpisem oprávněné osoby a razítkem územního celku. Vzhledem
k tomu, že územní celek nepodal k návrhu zprávy stanovisko dle ustanovení § 7 písm. c)
zákona o přezkoumání hospodaření, stal se návrh zprávy marným uplynutím lhůty dle § 6
odst. 1 písmena d) téhož zákona dne 15. 3. 2017 jejím konečným zněním.
Pokud přezkoumávající orgán zjistí, že ze
odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech
ustanovení § 22a odst. 1 písm. e) zákona
správní delikt podle ustanovení § 22a odst.
Kč.

strany územního celku došlo k porušení § 16
a tím ke spáchání správního deliktu podle
o rozpočtových pravidlech, uloží za tento
5 téhož zákona pokutu až do výše 1.000.000,-

Pokuta za spáchání správního deliktu byla s ohledem na maximální výši 1.000.000,- Kč
stanovena ve výši 1.000,- Kč. Při stanovení výše pokuty přezkoumávající orgán přihlédl
k závažnosti správního deliktu, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
Vzhledem k tomu, že je nepochybné, že územní celek spáchal správní delikt podle
ustanovení § 22a odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech porušením povinností
stanovených § 16 odst. 2 tohoto zákona, tj. že neprokázal zveřejnění návrhu rozpočtu přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního celku způsobem umožňujícím dálkový
přístup a jsou splněny podmínky podle ustanovení § 150 odst. 2 správního řádu, přistoupil
přezkoumávající orgán k vydání tohoto příkazu.
Územní celek vyvolal porušením svých právních povinností toto řízení, je proto povinen
podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu nahradit náklady řízení paušální částkou. Tato
částka byla stanovena podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální
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částky nákladů řízení, kdy paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal
porušením své právní povinnosti, činí 1.000,- Kč.

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze dle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu do 8 dnů ode dne jeho
oznámení podat přezkoumávajícímu orgánu odpor. Lhůta pro podání odporu počíná běžet
následující den ode dne oznámení příkazu. Nebude-li ve stanovené lhůtě podán odpor,
stává se příkaz pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
Zpětvzetí odporu dle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu není přípustné.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Iva Johnová
vedoucí odboru kontroly

Rozdělovník
Obec Úherce IČ: 00556459
Úherce 57
440 01 Úherce

Po právní moci
Krajský úřad Ústeckého kraje, ekonomický odbor
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