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Výzva k předložení dokladů 
dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Správce daně v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 pís. c) zákona  č. 337/1992 Sb.,  o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Vás    
   

v y z ý v á 
 

k předložení dokladů v rámci zahájené kontroly odvodové povinnosti akce “M ěsto 
Chrastava – Rekonstrukce hlavní budovy ZŠ nám. 1. Máje“ . 
  
K dostatečnému zjištění skutkového stavu je třeba doložit originály listin:  
 

• rozhodnutí o účasti státního rozpočtu  na financování akce evidenční číslo  298210 
8152  včetně případných dodatků 

• žádost o poskytnutí dotace včetně doručení poskytovateli dotace 
• investiční záměr 
• výběrové řízení na zhotovitele zakázky – kompletní spis 
• smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem zakázky vč. případných 

dodatků 
• stavební povolení s nabytím právní moci  vč. případných dodatků 
• kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci 
• formuláře RA 80, RA 81 – původní i konečné 
• doložit splnění projektovaných parametrů stanovených poskytovatelem dotace 
• mandátní smlouva  č. M/06/2005  týkající se  inženýrské činnosti 
• smlouva o dílo č. 02/2006 na provedení autorského dozoru 
• faktury včetně úhrady  a zjišťovacích protokolů a rozpisu provedených prací 
• listiny prokazující vlastnictví k danému objektu 
• listiny prokazující doručení žádosti o závěrečné vyhodnocení akce poskytovateli 

dotace 



  

 
Lhůtu podle § 14 ZSDP k doložení výše uvedených listin Vám správce daně stanovuje do 
patnácti dnů ode dne doručení této výzvy. 

 
Požadované doklady je možné předložit v sídle správce daně, zaslat poštou na adresu správce 
daně, popřípadě připravit k předložení v sídle daňového subjektu, tj. na Městském úřadu 
v Chrastavě. V případě třetí možnosti sdělte správci daně termín, v rámci uvedené lhůty, kdy 
je možné dané doklady prověřit. 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 1. 12. 2009 byla protokolem o ústním jednání č.j. 107594/09/172980500372 zahájena 
kontrola odvodové povinnosti u akce “Město Chrastava – Rekonstrukce hlavní budovy ZŠ 
nám. 1. Máje“. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt v rámci tohoto jednání nepředložil 
doklady, které jsou nezbytné pro řádné provedení kontroly odvodové povinnosti, rozhodl 
správce daně tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
 

Poučení: 
 
V případě, že ve stanovené lhůtě nesplníte povinnost nepeněžité povahy, která vyplývá 
z tohoto rozhodnutí, může Vám správce daně uložit pokutu podle § 37 odst. 1 zákona                 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                       
 
Současně Vás upozorňujeme, že právem i povinností všech daňových subjektů je úzce 
spolupracovat se správcem daně při správném stanovení a vybírání daně dle ustanovení                        
§ 2 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Proti této výzvě se nemůžete samostatně odvolat, ani uplatnit mimořádný opravný prostředek 
(§ 48 odst. 2 a § 56a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ing. Alena  J í r o v s k á 
                                                                                vedoucí oddělení dotací       
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