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Podrobné výsledky administrativních kontrol  
 
A) Obec Hlubočky, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 00298891  

Na základě Smlouvy č. 2017/02671/OSV/DSM, ze dne 11. 7. 2017, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu výdajů na projekt „Kamerový systém v obci Hlubočky“, 
uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly příjemci 
Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 86 000,-  Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníkem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí, bylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy byl příjemce povinen použít poskytnutou 
dotaci nejpozději do 31. 10. 2017.   

Příjemce dle předloženého finančního vyúčtování dotace a dalších souvisejících 
dokladů použil poskytnuté finanční prostředky ve výši 86 000,- Kč až po termínu 
stanoveném ve Smlouvě, jelikož fakturu uhradil až dne 9. 11. 2017, tedy 
9 kalendářních dní po termínu stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se tak porušení rozpočtové kázně ve výši 86 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 86 000,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti příjemce uvedl, že k porušení rozpočtové kázně došlo v důsledku 
nastavení fakturačních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem, kdy zhotovitel 
předal hotové dílo v poslední možný den, tj. 15. 10. 2017. Faktura pak byla 
zhotovitelem vystavena v souladu se Smlouvou o dodávce do 5 kalendářních dnů 
po předání díla, tj. 20. 10. 2017. Vedle toho v období květen až říjen 2017 probíhala 
rekonstrukce budovy Obecního úřadu Hlubočky a v období, kdy měla proběhnout 
platba, tak aby byli dodrženy podmínky poskytnutí dotace, byl realizován zpětný 
přesun celého úřadu s veškerou agendou z provizorních prostor zpět do nově 
rekonstruované budovy Obecního úřadu Hlubočky a úřad tak prakticky nefungoval 
(odpojení výpočetní techniky, převozy archívu, písemností, zpětné zapojení 
výpočetní techniky, …).      

Dále příjemce uvedl, že se jednalo o nedodržení méně závažných smluvních 
podmínek a jednalo se pouze o administrativní pochybení, avšak účel a předmět 
dotace byly dodrženy zcela v souladu se Smlouvou.     

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále. 

Předkladatel a zpracovatel v uvedeném případě spatřují důvody hodné zvláštního 
zřetele v tom, že se jedná o pochybení méně závažné povahy, které nemělo vliv 
na čerpání poskytnutého příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu 
s účelem uvedeným ve Smlouvě.  

Z uvedených důvodů předkladatel a zpracovatel doporučují vyhovět žádosti příjemce 
při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 4. 2014 
č. UR/37/11/2014, tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený o stanovenou 
nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 10.000,- Kč).  
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B) Obec Náklo, se sídlem Náklo 14, 783 32 Náklo, IČ: 00299251  

Na základě Smlouvy č. 2017/02669/OSV/DSM, ze dne 19. 7. 2017, o poskytnutí 
dotace na částečnou úhradu výdajů na projekt „Doplnění kamerového systému 
Náklo“, uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemcem (dále jen „Smlouva“), byly 
příjemci Olomouckým krajem poskytnuty peněžní prostředky ve výši 58 000,-  Kč. 
Dne 6. 11. 2017 příjemce vrátil nevyužitou část dotace ve výši 12 020,- Kč. 

Následnou administrativní kontrolou plnění podmínek Smlouvy, provedenou 
pracovníkem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí, bylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb. 

V souladu s článkem II. odst. 2 Smlouvy byl příjemce povinen použít poskytnutou 
dotaci nejpozději do 30. 9. 2017.   

Příjemce dle předložené faktury a finančního vyúčtování dotace použil poskytnuté 
finanční prostředky ve výši 45 980,- Kč až po termínu stanoveném ve Smlouvě, 
jelikož fakturu uhradil až dne 31. 10. 2017, tedy 31 kalendářních dní po termínu 
stanoveném ve Smlouvě. 

Uvedeným jednáním příjemce porušil povinnost stanovenou ve Smlouvě a dopustil 
se tak porušení rozpočtové kázně ve výši 45 980,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci uložena povinnost odvést do rozpočtu 
Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 45 980,- Kč. 

Příjemce požádal dopisem Olomoucký kraj o prominutí uložených povinností v plné 
výši. V žádosti příjemce uvedl, že k porušení rozpočtové kázně došlo v důsledku 
prodlení s plněním na straně dodavatele technologických součástí. Příjemce 
si dohodl se zhotovitelem harmonogram prací tak, aby byly veškeré práce dokončeny 
včas. Ze strany zhotovitele však následně došlo k prodlení s dokončením díla 
v důsledku zpožděného naskladnění požadovaných součástí jeho dodavatelem 
a nepodařilo se tak dodržet požadovaný termín 30. 9. 2017 dle Smlouvy. 
K uvedenému porušení tedy došlo bez zavinění příjemce. Dle příjemce rovněž 
nemalou měrou přispěla k nedodržení termínu i krátká doba na realizaci projektu.       

Dále příjemce uvedl, že účel dotace byl bezezbytku naplněn v souladu se Smlouvou 
a poskytnuté prostředky byly využity efektivně a hospodárně.       

Z uvedených důvodů příjemce žádá o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a souvisejícího penále. 

Předkladatel a zpracovatel v uvedeném případě spatřují důvody hodné zvláštního 
zřetele v tom, že se jedná o pochybení méně závažné povahy, kterého se příjemce 
dopustil bez vlastního zavinění a které nemělo vliv na čerpání poskytnutého 
příspěvku, a že dotace byla v plné výši použita v souladu s účelem uvedeným 
ve Smlouvě.  

Z uvedených důvodů předkladatel a zpracovatel doporučují vyhovět žádosti příjemce 
při respektování usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 4. 2014 
č. UR/37/11/2014, tedy prominout penále v plné výši a odvod snížený o stanovenou 
nepromíjenou část (10% částky poskytnuté dotace, maximálně však 10.000,- Kč).  


