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PROTOKOL

podle$ 88 zákonač'28012009
k projednánÍ
zprávyo daňovékontro|e
Sb', daňovýřád,,ve
předpisů
(dá|ejen ,,DŘ.,),
zněnipozdějších
sepsanýpod|eustanovení
s 60 aŽ S 62 DŘ
jednání:
Místo
Finanční
úřadv Ústínad Labem
Datuma ěas zahájenÍ:

19' 4' 2012

v 9,00 hodin

Daňovýsubjekt

Názevprávnické
osoby:

Centrums|uŽebpro s|uchověpostiŽené,
občanské
sdruŽení
D|Č:CZ7O819882
Síd/o:

Velká Hradební
619/33
4oo o1 Ústínad Labem
osoba oprávněnájednatjménemdaňovéhosubjektu:
Jméno,příjmení,
titu|:

Petr Novák

PrůkaztotoŽnosti:

osobně znám

Funkce:

předsedasdruŽení

Úřeaníosoba

příjmení,
Jméno,
titu|:

DagmarWo|fová
||onaFojtíková

Předmětjednání:
Seznámení se s výsledky daňové kontroly v rámci správy odvodů za porušení
rozpočtové kázně dle $4{a ost. 3) zákona é. 21812000sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona ě.
48212004 sb., u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpoětu
Ministerstvem práce a sociálních věcí CR prostřednictvímUřadu práce v Ustí nad
Labem a projednániZprávy o výsledku daňovékontroly ve věci ověřenískuteěností
rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušenírozpoětové kázně u
poskytnuých
rozpočtu ěj.:
ze
státního
peněžních prostředků
162025I12121498I 505465.

osob:
Podpisy
zÚčastněných

4+t

protoko| ě'i'l 1621191
12121
4981505465

Pouěeníudětenáv souladu s DŘ:
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.
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.
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-
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($ 23
osobyprokázatsvou totoŽnost
na správědaníje povinnana vyzváníúřední
osobazúčastněná
odst.1 DŘ).,
osobyjsou povinnyza podmínek
stanovených
tímtonebo
na správědanía úřední
osobyzúčastněné
jinýmzákonem zachovávatm|ěen|ivost
o všem,co se v souvis|ostise správou danídozvědě|y.To
při správějehodaní($ 9 odst.1
prodaňovýsubjekt,pokudjde o informace
získané
nebopouŽité
neplatí
a $ 52 odst.1 DŘ).,
povinnosti
za kteý |ze u|oŽit
porušením
se fyzickáosoba dopustípřestupku,
zachovávatm|čen|ivost
pokutudo 500 000 Kč(s 246 odst.1 a 2 DR)'
om|uvynevyhovíve
tomu, kdo závaŽně ztěŽuje nebo maří správu daní tím,Že bez dostatečné
povahystanovenézákonem nebo
stanovené|hůtěvýzvě ke sp|něníprocesnÍpovinnostinepeněŽité
dosavadní
správcemdaně, můŽesprávcedaně opakovaněu|oŽitpokutudo 50 000 Kč' neved|o.|í
trvá(s247 a s 248 DŘ),
k nápravěa protiprávnístav
uloŽenípokuty
pořádkovou
pokutudo 50 000 KčmůŽesprávcedaně u|oŽittomu,kdo při jednánívedeném
správcem
daně závaŽně ztěŽuje průběhřízenítím, Že navzdory předchozímunapomenutírušípořádek,
pokynuúředníosoby,která řízenívede, nebo navzdorypředchozímu
napomenutí
se
neuposlechne
na správědaní($ 247 odst'1 DŘ),
k úřednÍ
osoběneboosobězúěastněné
chováuráŽ|ivě
jeho
protinevhodnému
chování
na správědanímá právopodatsprávcidaněstíŽnost
osobazúěastněná
daňovýzákon jiný prostředek
úřednÍch
osob nebo protipostuputohotosprávce daně, neposkytuje.li
ochrany(s 261odst.1 DŘ),
jsou obsahemustanovením
právaa povinnostidaňového
subjektua správcedaně při daňovékontro|e

s 86DŘ,

ve kterése můŽedaňovýsubjekt
stanoví
správcedaněpřiměřenou|hůtu,
subjektu
na Žádostdaňového
jehodop|nění.
zjištění
Nedojde.|i
na zák|adětohotovyjádření
kontro|nlho
a navrhnout
vyjádřitk výs|edku
zprávyo daňovékontrolenavrhovat
zjiš'tění,
ne|zejiŽv rámciprojednání
ke změněvýs|edkukontrolního
jehodalšídop|nění
($88 odst.3 DR)'
podepisuje
kontro|ovaný
daňovýsubjekta Úředníosoba'Správcedaně po
zprávuo daňovékontro|e
podpisupředá stejnopiszprávy o daňovékontro|ekontro|ovanému
daňovémusubjektu.Podpisem
její projednání,
je ukončeno
zpráva o daňovékontro|ese povaŽujeza
zprávyo daňovékontro|e
je ukoněenadaňovákontrola($ 88 odst.4 DŘ),
oznámenoua současně
neboji projednat
daňovýsubjektseznámitse zprávouo daňovékontro|e
odmítne-|i
se kontro|ovaný
projednání
rukou;dendoručenI
zprávyo
muji správcedanědo vlastních
vyhýbá,doručí
anebose jejÍmu
projednání
($ 88 odst.5 DŘ),
daňové
kontro|y
a ukončení
kontro|e
se pok|ádáza denjejího
daňové
daňovýmsubjektembez dostateěného
odepřenípodpisu zprávy o daňovékontrolekontro|ovaným
jako důkazního
prostředku.
okamŽikem
zprávyo daňovékontro|e
důvodunemá v|ivna pouŽite|nost
projednání,
podpisunastávajÍ
a
téŽúčinky
oznámenízprávyo daňovékontrole
odepření
bezdůvodného
(S 88 odst.6 DŘ),
kontro|y
ukončení
protiobsahuprotoko|u
na ÚkonumajÍprávopodávatnávrhynebovýhradysměřující
osobyzÚčastněné
($ 60 odst.3 DŘ),
zaznamenají.
odepřenípodpisunebo
odepřenÍpodpisua důvodytohotoodepřeníse v protoko|u
jako
protoko|u
důvodunemá v|ivna pouŽite|nost
bez dostatečného
vzdá|ení
se před podpisemprotoko|u
prostředku
($62 odst.4 DŘ),
důkaznÍho

Vyiádřenípouěených osob :
poučení
(udě|enému
rozumí)

I

osob:
Podpisyzúčastněných

protokol é.i.:16211911212í.198í505465

Průběhjednání:
Daňový subjekt by! seznámen s uýsledky zjištění uvedenými ve Zprávě č.j.:
1620251121214981505465
o uýs|edkukontro|yskutečnostírozhodnýchpro stanovení
poskýnuýchze
povinnosti
prostředků
odvoduza porušení
rozpočtové
kázně u peněŽních
práce a sociá|ních
věcíČR prostřednicfuím
Úradu práce
státníhorozpočtu
Ministerstvem
v Ustínad Labemv |etech2006- 2008.
rozpočtové
kázně ve
V rámciprováděné
kontro|y
neby|osprávcemdaně zjištěnoporušení
pravidlecha o
smyslu $ 44 odst. 1 písm.b) zákona č,,218/2000Sb., o rozpočtových
změně někteých souvisejícíchzákonů (rozpočtovápravidla), ve znění pozdějších
předpisů.
Zjištěné
uvedenév předmětné
zprávě byly s daňouýmsubjektemjednotlivě
skutečnosti
projednány.
Vyjádřenídaňovéhosubjektuk vysledkůmuvedenýmve zprávě o daňovékontrole:
Daňovýsubjektnemá k jednot|iuým
zjištěním
uýhrady.Závěry zdaňové kontrolybere
daňouýsubjektna vědomí'

jednáníse nikdonevzdálil.
V průběhu
protiobsahuprotoko|u:
Návrhy,vyjádřenínebovýhradysměřující
nejsou
Provedené
opravyčizměnyv protoko|u:
nejsou

protokol č.|.z16211911212í.198í505465

Protoko|byl v průběhujednáníhlasitě diktována
wznaéeny V něm všechnynávrhy,
výhrady,vyjádření
k nim,opravyčizměny.
Početstranprotokolu:

4

Poěetstranpříloh:0

Protokolbyl schválen,podepsánvšemipřítomnými
osobamia jednáníby|oukončeno
d n e1 9 . 4 . 2 0 1 2
v 9,10 hodin.
Podpisy
GESPOT o.s.

Ve|kó HrodebnÍól 9/33
sÍdlosdruŽenÍ:

4ooot ÚsríHnoLABEM
É:708|9882 DĚ:cz708|9882
.l-

rtr-t
"/"""""",

llonaFojtíková
úřednÍosoba

Důvod(y)
odepřenípodpisu:nejsou
Stejnopisprotokoluby|předándaňovémusubjektu,s nímŽby|oústnějednáno.
podpis stvzujÍcípřevzetístejnopisuprotoko|
u:

