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Průmyslová zóna Domoradice – daňová kontrola 

 
Město Český Krumlov získalo v roce 2004 finanční prostředky v rámci Programu na podporu rozvoje 
průmyslových zón z Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci Tovární ulice v průmyslové 
zóně Domoradice. Stavební práce, jejichž výše přesáhla 58,3 mil Kč, probíhaly ve čtyřech etapách v 
letech 2005 - 2006. Generálním dodavatelem stavby byla firma Hochtief VSB.   
 
Rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a 
splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů a plynovodu, bylo vybudováno 
nové veřejné osvětlení a dobudovány chodníky. Komunikace má nové odvodnění pomocí vpustí, je 
rozšířena o řadicí pruhy v místech autobusových zastávek a křižovatkách. Realizací projektu došlo k 
přípravě podmínek pro další rozvoj průmyslové zóny, pro vytvoření nových pracovních příležitosti ve 
městě, zvýšení bezpečnosti chodců, řidičů a v neposlední řadě snížení zatížení životního prostředí. 
 
Dne 8. 11. 2011 byla Finančním úřadem pro Jihočeský kraj zahájena daňová kontrola za účelem 
zkoumání skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové 
kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, u prostředků poskytnutých v roce 2005 a 2006 Ministerstvem průmyslu a obchodu na akci 
"Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice" a Ministerstvem financí na akci 
"Rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov." 
 
Kontrola byla ukončena Zprávou Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o daňové kontrole č.j. 
1640216/13/2200-04702-30530, která konstatuje, že město se dopustilo porušení rozpočtové kázně a 
bude mu uložen podle § §44a odst. 4 písm. a zákona č. 218/2000 Sb., odvod do státního rozpočtu ve 
výši 37.226.986 Kč u prvé akce a 605.000 Kč u druhé akce.  

Porušení rozpočtové kázně u akce "Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice" 
spočívalo v: 
1) Nezrealizování 20m oplocení a 10ks veřejného osvětlení. 
2) Zpoždění kolaudace dešťové kanalizace o 44 dní. 
3) Město nepožádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o souhlas s prodejem pozemku          

v zóně. 
 
Porušení rozpočtové kázně u akce "Rekonstrukce ŠJ a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" spočívá ve 
skutečnosti, že město nedokáže doložit, že Ministerstvu financí ČR zaslalo kopii žádosti o provedení 
kontroly zrealizované akce a dále nedoložilo, že zaslalo dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce a 
žádost o kontrolu finančnímu úřadu. 
 
Po uvedené zprávě obdrží město Český Krumlov od finančního úřadu rozhodnutí – platební výměry, 
kterými mu bude uloženo zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně ve shora uvedené výši plus 
penále z prodlení. Podle § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., činí penále 1 promile z částky odvodu 



za každý den prodlení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové 
kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. 
 
Město Český Krumlov nezpochybňuje kontrolou zjištěné závady a pochybení a respektuje výsledek 
kontrolního zjištění. Na druhé straně považuje výši celkově vyměřených sankcí za zcela nepřiměřenou 
v porovnání se závažností chyb, kterých se při využití státní dotace dopustilo. Proto využije prostředky 
dané mu zákonem a: 

- podle § 44 odst. 11 zák. č. 218/2000., požádá Generální finanční ředitelství o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně, 

- podle § 156 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád požádá o povolení posečkání předepsané 
úhrady. 

 
 
Další informace o projektu průmyslové zóny Domoradice získáte na webových stránkách města 
v sekci „Projekty města“. 
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