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poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 7. 3. 2016:
Dotaz (v plném znění) ze dne 7. 3. 2016:
Na základě ustanovení bodu 2.5 odst. poslední Externího metodického pokynu č. 67 – Porušení rozpočtové kázně (verze 2 ke dni 27. 5. 2015)
nevzniká po dobu povoleného posečkaní odvodu příjemci povinnost uhradit penále.
Podle ustanovení bodu 3.4 odst. 3 věty druhé Metodického pokynu Úřadu regionální rady Jihozápad k porušení rozpočtové kázně (verze 1.0 ke dni
25. 6. 2012, účinnost od 28. 6. 2012) se penále za dobu posečkání nepozastavuje.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně příslušný povinný subjekt se žádostí o sdělení, na
podkladě jakých skutečností bylo do citovaného metodického pokynu uvedeno, že „po dobu povoleného posečkání odvodu nevzniká příjemci
povinnost uhradit penále“.
Odpověď (ve zkráceném znění) ze dne 18. 3. 2016:
…
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ukládá tomu, kdo porušil
rozpočtovou kázeň, a je v prodlení s uhrazením odvodu, povinnost zaplatit penále, a to v zákonem stanovené výši. Penále se dle zákona počítá ode
dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.
Vzhledem k tomu, že se dle § 22 odst. 15 Zákona při správě odvodů a penále postupuje podle Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), má daňový subjekt možnost požádat o posečkání úhrady daně. V souladu s § 157 odst. 2 daňového
řádu vzniká daňovému subjektu za dobu posečkání povinnost uhradit úrok z posečkané částky v zákonem stanovené výši.
Výpočet penále v případě, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad rozhodne o posečkání s úhradou odvodu, se bude tedy odvíjet
od tohoto rozhodnutí, přičemž penále se váže k prodlení s uhrazením odvodu, zatímco úrok z posečkání se váže k době posečkání.
Za dobu posečkání se tedy nevyměřuje penále, nýbrž úrok z posečkané částky odvodu.
…
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