
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 26, Jihlava 

Spisová značka: KO 66/2012 KO
Číslo jednací: KUJI 40639/2012 KO

V Jihlavě dne 12. 6. 2012

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Kraje Vysočina, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
§ 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech)

u k l á d á:

obci Čečkovice, Čečkovice  40, 583 01 Chotěboř, IČO: 00579815

I.  
podle ustanovení § 22a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech

pokutu 

ve výši: 2000 Kč
(slovy: Dva tisíce korun českých),

za spáchání správního deliktu:
  
dle ustanovení § 22a odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech tím, že v rozporu 
s  ustanovením § 11 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech nezveřejnila návrh rozpočtu 
obce na rok 2011 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 
po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce.

Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Kraje 
Vysočina č. 4050005019/6800 vedeného u Volksbank CZ, a.s., v.s. 1114200047.

II. 

podle ustanovení § 79 odst. 2 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), 
a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů 

   Vypraveno dne: 12. 6. 2012
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a ušlého výdělku, které správní orgán uhradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů 
řízení 

povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 

ve výši 1 000 Kč 
(slovy: Jeden tisíc korun českých),

protože porušila své právní povinnosti ve smyslu § 22a odst. 2 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlech. Paušální částka nákladů řízení je splatná do 15 dnů ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Kraje Vysočina č. 4050005019/6800 vedeného 
u Volksbank CZ, a.s., v.s. 1114100047.
  

Odůvodnění

I. 

Při přezkoumání hospodaření obce Čečkovice za rok 2011 dne 23. 4. 2012 bylo zjištěno 
kontrolory Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen krajského úřadu), pověřených
provedením přezkoumání hospodaření, porušení zákona o rozpočtových pravidlech 
spočívající v tom:

že návrh rozpočtu na rok 2011 obce Čečkovice nebyl vhodným způsobem zveřejněn dle § 11 
odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Čečkovice na
rok 2011 bylo doloženo v papírové podobě na úřední desce od 18. 11. 2010 do 29. 12. 2010. 
Návrh rozpočtu byl schválen v zastupitelstvu obce dne 29. 12. 2010. Návrh rozpočtu nebyl 
zveřejněn v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Tato zjištění byla uvedena ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čečkovice
za rok 2011 ze dne 23. 4. 2012. S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Čečkovice za rok 2011 byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání 
hospodaření seznámen a jeden jeho stejnopis obdržel starosta obce pan Petr Hejduk dne 
23. 4. 2012. 

Krajský úřad na základě ustanovení § 22b odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech 
a na základě shora uvedených zjištění v rámci přezkoumávání hospodaření obce zahájil 
dopisem ze dne 1. 6. 2012 řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu. Zahájení 
řízení bylo účastníku řízení oznámeno a byla mu dána možnost před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Této možnosti účastník řízení nevyužil. 

Při svém rozhodování krajský úřad zkoumal, zda účastník řízení tím, že nezveřejnil návrh
rozpočtu na rok 2011 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce, porušil § 11
odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. 

Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech měla obec Čečkovice
povinnost návrh rozpočtu nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání 
v zastupitelstvu obce zveřejnit vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce 
a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu 
rozpočtu mohli občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,
nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém byl návrh rozpočtu projednáván.

Tím, že návrh rozpočtu obce Čečkovice nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů přede dnem projednání v zastupitelstvu obce, 



dopustila se obec správního deliktu. Na základě ustanovení § 22a odst. 5 zákona 
o rozpočtových pravidlech se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

Při stanovení výše pokuty postupoval krajský úřad dle ustanovení § 22b odst. 2 zákona 
o rozpočtových pravidlech, tj. přihlédl k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Ke shora 
uvedenému porušení zákona o rozpočtových pravidlech došlo opomenutím a obec je za toto 
porušení plně odpovědná. Tímto byla způsobena částečná neinformovanost občanů 
a nemožnost podat připomínky k návrhu rozpočtu.

V průběhu správního řízení nebylo prokázáno vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení právní povinnosti bylo zabráněno ve smyslu § 22b odst. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlech.

Při svém rozhodování krajský úřad posuzoval i tu skutečnost, zda lze pokutu uložit vzhledem 
k ustanovení § 22b odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které stanoví, že odpovědnost 
právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení 
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán. 
Skutek byl spáchán v průběhu prosince roku 2010, krajský úřad se o porušení právních 
předpisů prokazatelně dozvěděl při projednání zprávy dne 23. 4. 2012. Vzhledem k těmto 
skutečnostem lze pokutu uložit.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na menší rozsah a dopad porušení 
právních předpisů stanovil krajský úřad účastníku řízení pokutu ve výši 2000 Kč, tedy 
při spodní hranici možné výše pokuty. 

II.
Podle § 79 odst. 5 správního řádu správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal 
porušením své právní povinnosti, povinnost paušální částkou nahradit náklady řízení. Obec
Čečkovice porušila zákon o rozpočtových pravidlech, jak je uvedeno ve výroku a 
v odůvodnění v části I. rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že řízení o porušení právních předpisů vyvolal účastník porušením své 
právní povinnosti, bylo rozhodnuto uložit mu povinnost náklady řízení nahradit. 
Podle § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, 
činí paušální částka náhrady nákladů řízení 1 000 Kč. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k Ministerstvu financí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Kraje Vysočina.

otisk úředního razítka 

JUDr. Alena Labudová v. r.

právník odboru kontroly 
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