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O Z N Á M E N Í 

o ukončení daňové kontroly 

 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 88a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), 
 

o z n a m u j e 
 
shora uvedenému daňovému subjektu, že doručením tohoto oznámení je ukončena daňová 
kontrola, jejímž předmětem je kontrola skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné 
stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu 
Ministerstvem zemědělství na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ident.  
č. 129D293001020, č.j. 28058/2017-MZE ze dne 11. 9. 2017, na realizaci projektu „Horní 
Beřkovice, odbahnění rybníka“ ve výši 1 206 000 Kč vč. jeho následných změn.  
 
Daňová kontrola byla zahájena v souladu s § 87 odst. 1 daňového řádu doručením Oznámení 
o zahájení řízení č. j. 2089599/21/2500-31471-507712 ze dne 4. 10. 2021, které bylo doručeno 
do datové schránky příjemci dotace dne 6. 10. 2021 a byla provedena v rozsahu všech 
podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
K Oznámení o ukončení daňové kontroly je přiložena Zpráva o daňové kontrole  
č.j. 1432718/22/2500-31471-507712 ze dne 20. 5. 2022, jejíž součástí je v souladu s § 88a 
odst. 2 daňového řádu konečný výsledek kontrolního zjištění. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto oznámení nelze uplatnit opravné prostředky (§ 85 odst. 5 daňového řádu). 
 
 
 

 Ing. Jitka Kaňáková 
vedoucí oddělení 
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