
01 Pojmenování (název) životní situace 

Fakturace –vystavení a zpracování faktury 

02 Základní informace k životní situaci 

Jedná se o vystavení faktury k platbě – dle požadavku PO nebo FO Vystavení faktury k platbě dle 

požadavku právnické nebo fyzické podnikající osoby 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Fyzická osoba nebo právnická osoba oprávněná jednat jejím jménem 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Na základě uzavřených smluv nebo písemný požadavek uzavření platné smlouvy nebo objednávky  

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Dodání potřebných údajů k vystavení faktury – přesný název odběratele vč.adresy , IČO, DIČ  

Uvést fakturační údaje (název, sídlo, IČ a DIČ) 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Jana Vránová, dveře č.2 -  přízemí Městského úřadu Modřice 

Tel: 537001023,  mobil : 721229949,  mail: jana .vranova@mesto-modrice.cz 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

 --- 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

--- 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

---- 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Vystavení faktury se řídí podáním požadavku nebo termínem uvedeným ve smlouvě 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

Datová schránka města Modřice 6yebzhn 

Elektronická podatelna podatelna@mesto-modrice.cz (pouze podepsané kvalifikovaným 

elektronickým certifikátem) 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví 

 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

---- 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Smluvní penále a pokuty, příp. úroky z prodlení dle platných právních předpisů ČR 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

mailto:podatelna@mesto-modrice.cz


Vytvořeno dne 2014-04-23 Jana Vránová, korektura dne 2014-04-23 Bc. Andrea Kovářová 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


