
Statutární město Chomutov 
odbor ekonomiky 
oddělení rozpočtu, finanční strategie a grantové politiky 

 

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále/úroku ze zadržení 
 
 
/Pozn. Řádně vyplňte všechny identifikační údaje týkající se žadatele a smlouvy o poskytnutí dotace/. 
 Příjemce dotace, IČO / jméno, datum 
narození:                            

 

Sídlo / adresa trvalého pobytu:  

Název projektu:  

Celková výše dotace:  Nevyčerpaná výše dotace:  

    
Evidenční číslo smlouvy: d            ze dne: (pozdější datum dle smlouvy)        

  

  
Na základě výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace nám/mne poskytlo statutární město Chomutov dotaci na realizaci výše uvedeného projektu.  
 
V průběhu realizace projektu jsme/jsem se dopustil(i) porušení rozpočtové kázně spočívající:  /Pozn. Uveďte popis pochybení, dle rozhodnutí o odvodu/ 

 

 

 
 
Za toto pochybení nám/mne vydal Magistrát města Chomutova  
/Pozn. nehodící se škrtněte a), b) nebo c). Řádně vyplňte označení titulu na základě, kterého byl odvod/úrok nebo penále vyměřen(o)/. 

 a) rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně č.j. MMCH/………………/201…/OE/……., ze dne ……………, kterým nařídil vrácení částky ……………….. Kč  
do rozpočtu poskytovatele 

b) platební výměr na penále za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně č.j. MMCH/………………/201…/OE/…….,  
ze dne ………………. na částku  

c) platební výměr na úrok ze zadržení dotace č.j. MMCH/………………/201…/OE/……., ze dne …………………….., ve výši ……………….. Kč. 
 

 
 
Žádám(e) Radu/Zastupitelstvo statutárního města Chomutova o: 
 



Statutární město Chomutov 
odbor ekonomiky 
oddělení rozpočtu, finanční strategie a grantové politiky 

a) prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále podle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu: 
/pozn. zde velmi podrobně popište důvody vhodné zvláštního zřetele na základě, kterých by měl poskytovatel dotace nařízený odvod či penále prominout/. 

 

 

 

 

 
b) o prominutí dluhu (úroku z prodlení) podle § 85 písm. f) / popř. podle ust. § 103 odst. 3/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, 

v platném znění, z důvodu: 
          /pozn. zde velmi podrobně popište důvody vhodné zvláštního zřetele na základě, kterých by měl poskytovatel dotace nařízený odvod či penále prominout/. 

 

 

 

 

 
Následující odstavec použijte v případě, že dotace byla poskytnuta jako veřejná podpora (podpora de minimis). Informace o tom, že dotace byla poskytnuta, jako veřejná 
podpora je obsažena ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 
Jsem(jsme) si vědom(i), že v případě prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně se jedná o podporu poskytnutou podle nařízení Komise (ES)  
č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 24.12.2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).  
 
 
V ………………………………… dne ……………………….….  
 
 
………………………………………………………….  
Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce dotace (právnická osoba) / Jméno, příjmení a podpis (fyzická osoba) 


