
                                                                                  

Ukončení projektu 
 
Za ukončení projektu se považuje: 

 
 

Číslo jednací Platnost od: Datum ukončení projektu 

36934/07/08100 7. 5. 2007 
U staveb datum vydání kolaudačního souhlasu; 
v ostatních případech datum úhrady poslední dlužné 
částky 

8252/08/08100 3. 3. 2008 
U staveb datum vydání kolaudačního souhlasu; 
v ostatních případech datum úhrady poslední dlužné 
částky 

27862/08/08100 1. 9. 2008 
U staveb datum vydání kolaudačního souhlasu; 
v ostatních případech datum úhrady poslední dlužné 
částky 

14134/09/08100 26. 1. 2009 

U staveb datum vydání kolaudačního souhlasu; 
u dlouhodobého majetku datum uvedení majetku do 
stavu způsobilého k užívání; 
v ostatních případech datum úhrady poslední dlužné 
částky dodavatelům 

14413/09/08100 1. 5. 2009 

U staveb datum vydání kolaudačního souhlasu; 
u dlouhodobého majetku datum uvedení majetku do 
stavu způsobilého k užívání; 
v ostatních případech datum úhrady poslední dlužné 
částky dodavatelům 

37535/09/08100 15. 10. 2009 

Za ukončení projektu se považuje: 
datum vydání kolaudačního souhlasu; 
datum vydání Rozhodnutí o uvedení do zkušebního 
provozu (tím není dotčena povinnost doložit kolaudační 
souhlas do 18 měsíců); 
datum uvedení majetku do stavu způsobilého; 
datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům; 
datum uskutečnění posledního zdanitelného plnění  

14413/09/08100 1. 1. 2010 

Za ukončení projektu se považuje: 
datum vydání kolaudačního souhlasu; 
datum vydání Rozhodnutí o uvedení do zkušebního 
provozu (tím není dotčena povinnost doložit kolaudační 
souhlas do 18 měsíců); 
datum uvedení majetku do stavu způsobilého; 
datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům; 
datum uskutečnění posledního zdanitelného plnění 

10596/11/08100 1. 4. 2011 

Za ukončení projektu se považuje: 
datum vydání kolaudačního souhlasu; 
datum vydání Rozhodnutí o uvedení do zkušebního 
provozu (tím není dotčena povinnost doložit kolaudační 
souhlas do 18 měsíců); 
datum uvedení majetku do stavu způsobilého; 
datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům; 
datum uskutečnění posledního zdanitelného plnění; 
datum skutečného splnění cílové hodnoty 
závazného(ých) ukazatele(ů). 



                                                                                  
 

35815/12/61100 1. 9. 2012 

Za ukončení projektu se považuje: 
datum vydání kolaudačního souhlasu; 
datum vydání Rozhodnutí o uvedení do zkušebního 
provozu (tím není dotčena povinnost doložit kolaudační 
souhlas do 18 měsíců); 
datum uvedení majetku do stavu způsobilého; 
datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům; 
datum uskutečnění posledního zdanitelného plnění; 
datum skutečného splnění cílové hodnoty 
závazného(ých) ukazatele(ů). 


