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pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje

ročník 2005                          							    číslo 4
Liberec  7. prosince  2005

 Porušení rozpočtové kázně 


	Ze zákonů o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývají pro územní samosprávné celky tři druhy porušení rozpočtové kázně:

§	porušení rozpočtové kázně s finančními prostředky státu,
§	porušení rozpočtové kázně s finančními prostředky obce, kraje a dobrovolného svazku obcí,
§	nesplnění povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb.


1. Porušení rozpočtové kázně s finančními prostředky státu

Porušením rozpočtové kázně je u územních samosprávných celků dle ustanovení  § 44 zákona č. 218/2000 Sb., především neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu  a  neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv územním samosprávným celkem jako jejich příjemcem.
Přičemž neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu ve stanoveném termínu,

Územní samosprávný  celek, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod  za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu, do státního fondu, do státních finančních aktiv, do Národního fondu nebo do rezervního fondu organizační složky státu,  a to podle zdroje, ze kterého mu byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta.	
Odvod za porušení rozpočtové kázně 
a) v případě neoprávněného použití prostředků dotace neobsahující prostředky od Evropské unie, jímž bylo výhradně nesplnění podmínek, které byly v rozhodnutí o dotaci vyčleněny jako méně závažné (§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.), činí 5 % z celkové částky dotace; totéž platí v případě neoprávněného použití prostředků takové dotace, jímž byla výhradně nesplnění stanovených podmínek, která byla uvedena v rozhodnutí o dotaci rovněž jako méně závažná (§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.)
b) v případě neoprávněného použití prostředků dotace obsahující prostředky od Evropské unie, v rozhodnutí o níž byly uvedeny jedna nebo více částek procent (§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.), činí toto procento z celkové částky dotace v každém jednotlivém případě uvedeném v rozhodnutí; při neoprávněném použití prostředků dotace, kterým je nesplnění více podmínek, z nichž u každé je v rozhodnutí uvedena procentní částka, nebo kterým je více nesplnění podmínek, z nichž u každého je v rozhodnutí uvedena procentní částka, se procentní částky sčítají, avšak odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace
c) v ostatních případech částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podle výše uvedeného písmene b) a c) je porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit penále ve výši             1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny. Příjemce penále je stejný jako příjemce odvodu s výjimkou případů, kdy příjemcem odvodu je Národní fond. V těchto případech je příjemcem penále státní rozpočet. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 500 Kč, se nevyměří.

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Odvod za porušení rozpočtové kázně s prostředky státu ukládá, vymáhá a vybírá finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti má fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu trvalý pobyt nebo sídlo.

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně se státními prostředky může povolit místně příslušné finanční ředitelství a Ministerstvo financí. O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále může žádat osoba, která se porušení dopustila a žádost finančnímu ředitelství nebo Ministerstvu financí podává prostřednictvím územního finančního orgánu, který tento odvod nebo penále uložil.

2. Porušení rozpočtové kázně s  finančními prostředky obce, kraje a dobrovolného svazku obcí

Toto porušení rozpočtové kázně definuje zákon č. 250/2000 Sb., konkrétně v ustanovení § 22 odst. 2. Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu  samosprávnému celku. 

 Územní samosprávný celek uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši        1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve stanovené lhůtě. Penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1 000 Kč, se neuloží.

Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Odvod za porušení rozpočtové kázně s prostředky územního celku ukládá, vymáhá a vybírá samotný územní celek bez jakékoli účasti finančního úřadu.

Příslušný územní samosprávný celek může z důvodu zamezení tvrdosti povolit úlevu z uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázbě s prostředky svého rozpočtu. 

3. Nesplnění povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb.
 
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obsahuje mnoho povinností, které musí územní celky ve své činnosti splňovat (viz výklad § 3 zákona o přezkoumávání). Jejich nedodržení se považuje za porušení rozpočtové kázně a blíže je definuje ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených tímto zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto zákona orgány, k tomu oprávněnými. Za toto porušení rozpočtové kázně lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. O jejím uložení rozhoduje u krajů a u hlavního města Prahy Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný krajský úřad. Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
 
Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Z důvodu zamezení tvrdosti může Ministerstvo financí povolit úlevu z pokuty uložené za nesplnění povinností nebo podmínek stanovených zákonem č.250/2000 Sb.

	V žádném právním předpise není stanovena povinnost oznámit příslušným orgánům, že došlo k porušení rozpočtové kázně ve všech třech jeho typech.




4. Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace
    zřízené územním samosprávným celkem

V případě, že se příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně, hradí podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, případné sankce uložené  jí za porušení rozpočtové kázně ze svého rezervního fondu. To tedy znamená, že příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem může hradit uložené sankce za porušení rozpočtové kázně výhradně z tohoto fondu.
  
Žádný subjekt není nijak omezen v možnosti požádat správce daně o povolení posečkání nebo úhrady daně ve splátkách. Ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, však stanovuje podmínky, kdy je možné povolit posečkání daně nebo povolení její úhrady ve splátkách. Touto podmínkou je, že by neprodlené zaplacení daně bylo pro dlužníka spojeno s vážnou újmou, nebo není-li možné vybrat celý nedoplatek najednou. Daní se v tomto případě rozumí odvod za porušení rozpočtové kázně.
   
Z § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
 
Příspěvková organizace v případě vzniku závazku (předpis úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně) postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení bodu 3.6.1. Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

5. Rozhodnutí ve věci porušení rozpočtové kázně s finančními prostředky
    územího samosprávného celku 

Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou územní samosprávné celky ukládat osobám, které porušily rozpočtovou kázeň, odvod do svého rozpočtu. Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje podle zvláštního zákona (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

O uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně by měl rozhodovat ten orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků patřících nebo svěřených územnímu samosprávnému celku rozhodl.

Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování dotací nad 50 000,- Kč zastupitelstvo obce, které si může vyhradit i rozhodování o poskytnutí dotací do 50 000,- Kč. Pokud tak neučiní, měla by podle našeho názoru o dotacích do 50 000,- Kč rozhodovat rada obce.

Podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a podle § 36 odst. 1 písm.c) rozhodování o poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám nad 200 000,-Kč. O poskytování dotací do 200 000,- Kč rozhoduje podle § 59 odst. 2 písmo a) zákona č. 129/2000 Sb. rada.

Podle vyjádření Ministerstva vnitra by mohl rozhodnutí ve věci porušení rozpočtové kázně vydat i hejtman, pokud by mu byla taková pravomoc svěřena zastupitelstvem nebo radou podle § 61 odst. 3 písmo h) zákona o krajích.

Pro zastupitelstvo nebo radu obce nebo kraje mohou návrh rozhodnutí na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně zpracovat odvětvové odbory, nemohou však o uložení odvodu rozhodnout.

V případě rozhodnutí podle § 22 odst. 2 není možné odvolání. Jedná se o rozhodování v samostatné působnosti obce, resp. kraje.

Rozhodnutí obce podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. je pouze přezkoumatelné podle § 67 odst. 1 písmo a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, krajským úřadem v přenesené působnosti; rozhodnutí kraje je přezkoumatelné podle § 94 odst. 1 zákona o krajích Ministerstvem vnitra.

Možnost přezkoumání rozhodnutí by měla být uvedena v rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně v části Poučení.
  





								Ing. Ilja Štěpánek
							 vedoucí ekonomického odboru   











Zdroj:    Zprávy Ministerstva financí 5/2005, ref. Ing. R.Kotrba, Mgr. H.Peterová, JUDr. A.Heřmanová           

Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete:
www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru





