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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice,
IČ 00494259 za rok 2018
Na základě písemné žádosti ze dne 17. 5. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Radka Smyčková Adamusová
Ing. Eliška Švaňová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

463/03/2018
465/03/2018

2865
2736

dne 14. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Žermanice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 24. 7. 2018.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 14. 3. 2019.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Ing. Petr Peikl, starosta
- Hana Svačinová, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
7. 8. 2018.
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- zhotovení díla "Žermanice - odvodnění lokality Na Půstkách",
- kupní smlouva č. KS-2018-18 uzavřená dne 26. 11. 2018,
- smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 5. 10. 2018,
- odměňování členů zastupitelstva obce.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)

-

Územní celek neúčtoval o veškerých nákladech týkající se spotřeby elektrické energie do období, s nímž
tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.
Územní celek nesprávné účtoval o přijatých zálohách za služby spojené s nájmem.
Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty a místostarosty, byla odměna
při skončení funkčního období a odchodné, stanoveny v nesprávné výši.
Zařazení dlouhodobého hmotného majetku nesouhlasilo s okamžikem uvedení do stavu způsobilého
k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí - způsobilost
k provozu.
Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.

-

-

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 374.400,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,06 %
4,20 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
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B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok
2018
Odměňování členů zastupitelstva obce – odměna při skončení funkčního období
B.1
Ověřením mzdového listu zastupitele osobní číslo 16, který vykonával funkci neuvolněného starosty obce, bylo
zjištěno, že odměna při skončení funkčního období byla stanovena nesprávně. Odměna při skončení funkčního
období náleží alespoň ve výši jedné měsíční odměny, přičemž těm, kteří funkci vykonávali déle, než jeden rok
se tato odměna navyšuje, a to diferencovaně podle toho, jak dlouho funkci vykonávali, avšak s maximálním
zápočtem 5 let. Částka odměny při skončení funkčního období je tedy maximálně ve výši 6násobku (1+5)
měsíční odměny.
Uvedený zastupitel byl zvolen do funkce dle předloženého usnesení zastupitelstva obce dne
8. 11. 2010 a opětovně dne 6. 11. 2014, tzn., že mu náleží odměna při skončení funkčního období ve výši
6násobku měsíční odměny. Dle předloženého mzdového listu mu byla tato odměna vyplacena v nižší částce
(pouze 5násobku měsíční odměny).

Zjištěný stav není v souladu s přechodným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. a s § 75
odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2017.

Odměňování členů zastupitelstva obce – odchodné
B.2
Ověřením mzdového listu zastupitele osobní číslo 17, který vykonával funkci neuvolněného místostarosty obce,
bylo zjištěno, že výše odchodného byla stanovena nesprávně. Odchodné se stanoví ve výši odměny, která
členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu a k níž se přičte násobek této částky
a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.
Uvedený zastupitel byl zvolen do funkce dle předloženého usnesení zastupitelstva obce dne 8. 11. 2010
a opětovně dne 6. 11. 2014, tzn., že mu náleží odchodné ve výši 4násobku (1+3) měsíční odměny.
Dle předloženého mzdového listu mu byla tato odměna vyplacena v nižší částce (pouze 3násobku měsíční
odměny).

Zjištěný stav není v souladu s § 78 zákona č. 128/2000 Sb.

Účetnictví obce – účtování spotřeby energie
B.3
Ověřením účetní dokladů č. 5194 ze dne 17. 9. 2018 a č. 5331 ze dne 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že obec
neúčtuje o nákladech do období, s nímž věcně a časově souvisí. Dle předložených dokladů je zřejmé, že obec
na účet 502 - Spotřeba energie účtuje vzniklé přeplatky energií, a současně tyto přeplatky účtuje také
nesprávně na účet 389 - Dohadné účty pasivní (ten by měl obsahovat závazky, u nichž není známa skutečná
výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu).

Zjištěný stav není v souladu s § 3 ze dne 563/1991 Sb. a s § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Účetnictví obce – účtování záloh na služby
B.4
Ověřením účtování předpisů a plateb za nájem, které vyplývají ze smlouvy o nájmu uzavřené dne 6. 9. 2018
se Základní školou a Mateřskou školou Horní Bludovice, příspěvková organizace, bylo zjištěno, že nájem včetně
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záloh na služby spojené s užíváním jsou nesprávně účtovány na účet 311 - Odběratelé. Správně by měly být
úhrady za zálohy na služby spojené s užíváním účtovány prostřednictvím účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy
a následně po obdržení vyúčtování ze strany dodavatelů jednotlivých služeb vyúčtovány pronajímateli.

Zjištěný stav není v souladu s § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.

Pořízení majetku - vodní dílo "Žermanice - odvodnění lokality Na Půstkách"
B.5
Obec zařadila dle účetního dokladu č. 5337 ze dne 31. 12. 2018 do majetku obce stavbu vodního díla
"Žermanice - odvodnění lokality Na Půstkách" přičemž kolaudační souhlas byl vydán Magistrátem města
Frýdek-Místek dne 18. 9. 2018. Z evidenční karty daného majetku bylo zjištěno, že obec uvedený majetek
zařadila na majetkový účet 021 - Stavby až dne 31. 12. 2018 a dále účetní jednotka v průběhu běžného
účetního období roku 2018 neuplatnila odpis daného majetku související s jeho užíváním.

Zjištěný stav není v souladu s § 14 a s § 33 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Inventarizace majetku a závazků
B.6
Ověřením písemností k inventarizaci majetku a závazků obce k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že obec nezjistila
inventarizační rozdíly u účtu 331 - Zaměstnanci (rozdíl ve výši Kč 2.492,--) a u účtu 336 - Sociální zabezpečení
(rozdíl ve výši Kč 18,--). Inventarizační rozdíly měly být proúčtovány v účetním období roku 2018.
Zjištěný stav není v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2017
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

D. Upozornění
-

doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při sestavování inventurních soupisů, vždy ověřit, zda
skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví a zda plán inventur obsahuje seznamy všech inventurních
soupisů.

Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období obec:
-

neuskutečnila finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.
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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit
pokutu až do výše 50 000 Kč.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Seznam předložených dokumentů:
zhotovení díla "Žermanice - odvodnění lokality Na Půstkách":
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádosti o zaslání cenových nabídek ze dne 11. 12. 2017,
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 12. 2017),
- smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky ze dne 4. 5. 2018 ve výši Kč 1.315.061,-- včetně DPH
uzavřená se společností Viking trade s.r.o. na zhotovení díla (schváleno zastupitelstvem obce dne
7. 3. 2018), dodatek č. 1 ze dne 17. 5. 2018 včetně položkového rozpočtu (schváleno zastupitelstvem
obce dne 14. 5. 2018) - celková cena díla Kč 1.970.209,-- včetně DPH,
- profil zadavatele - smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky včetně dodatku č. 1 uveřejněna dne
18. 5. 2018,
- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 12. 7. 2018 zasláno poskytovateli dotace (poskytovatel Moravskoslezský kraj, smlouva o poskytnutí dotace č. 02010/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017),
- účetní doklady č. 5123 ze dne 27. 6. 2018 (předpis faktury přijaté) a č. 2176 ze dne 28. 6. 2018
(platba), výdaj byl rozpočtově kryt (schválený rozpočet na rok 2018 včetně rozpočtového opatření
č. 2),
- kolaudační souhlas ze dne 18. 9. 2018, účetní doklad č. 5337 ze dne 31. 12. 2018, evidenční karta
majetku - inv. č. 115 (datum zařazení: 31. 12. 2018) - vše fotokopie,
kupní smlouva č. KS-2018-18 uzavřená dne 26. 11. 2018
- kupní smlouva č. KS-2018-18 uzavřená dne 26. 11. 2018 se Zemědělským podnikem Razová, státní
podnik v likvidaci - předmětem smlouvy je nákup pozemku p. č. 276/4 v k. ú. Žermanice, cena
dle znaleckého posudku Kč 70.000,--, schváleno zastupitelstvem obce 31. 10. 2018, účetní doklady
č. 5324 ze dne 21. 12. 2018 (předpis závazku) a č. 2409 ze dne 21. 12. 2018 (úhrada), návrh a zápis
do katastru nemovitostí v roce 2019, výdaj rozpočtově kryt v rámci rozpočtu obce na rok 2018,
smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 5. 10. 2018
- smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 5. 10. 2018 s fyzikou osobou - předmětem smlouvy
je nájem budovy restaurace "Pod Hrází" v Žermanicích č. p. 79, stojící na pozemku p. č. 21/2
a přilehlého pozemku p. č. 319/8 v k. ú. Žermanice, účelem nájmu je provozování hostinské činnosti,
záměr byl zveřejněn v období od 13. 9. do 1. 10. 2018, účetní doklad č. 7018 ze dne 5. 11. 2018
(předpis pohledávky), úhrady v hotovosti do pokladny,
odměňování členů zastupitelstva obce
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2017 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce,
- mzdové listy všech neuvolněných členů zastupitelstva obce za období od 1 - 6/2018,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2018,
- mzdové listy osobní číslo 13, 34, 31, 14 a 15 za období 11-12/2018,
- mzdové listy osobní číslo 16 a 17 za období 1-10/2018 (fotokopie)
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 11. 2010 a 6. 11. 2014 (fotokopie),
účetnictví
- výpis zápisů účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účetní doklad č. 17 ze dne 29. 1. 2018 pořízen mobilní telefon, inv. č. 149, účetní doklad č. 5056 ze dne 5. 4. 2018 - pořízen stůl na stolní
tenis, inv. č. 150, účetní doklad č. 80 ze dne 30. 6. 2018 - pořízen projektor, inv. č. 152),
- kniha přijatých faktur k 30. 6. 2018 v návaznosti na zůstatek účtu 321 - Dodavatelé,
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účetní doklady č. 5194 ze dne 17. 9. 2018 a č. 5331 ze dne 31. 12. 2018 (fotokopie),
směrnice č. 1/2010 určující postupy v účetnictví, v evidenci majetku a v nakládání s finančními
prostředky v obci Žermanice platná od 1. 1. 2010 včetně následných aktualizací, dodatků
a podpisových vzorů,

dotace ÚZ 98 008
- ÚZ 98 008 dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši Kč 32.359,--, účetní
doklady týkající se čerpání dotace, předběžné vyúčtování ze dne 7. 3. 2018,
smlouva o nájmu uzavřená dne 6. 9. 2018
- smlouva o nájmu uzavřená dne 6. 9. 2018 se Základní školou a Mateřskou školou Horní Bludovice,
příspěvková organizace - předmětem smlouvy je přenechání do užívání prostor nacházejících
se v budově č. p. 48 na pozemku p. č. st. 59 v k. ú. Žermanice, prostor se pronajímá za účelem
provozování mateřské školy a to na dobu určitou do 31. 8. 2020, záměr byl zveřejněn v období
od 20. 8. do 5. 9. 2018, schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2018, nájemné je sjednáno ve výši
Kč 14.000,-- měsíčně plus zálohy na dodávku služeb spojených s nájmem dle smlouvy (fotokopie
smlouvy),
- účetní doklady ke smlouvě o nájmu uzavřené se Základní školou a Mateřskou školou Horní Bludovice,
příspěvková organizace: č. 7014 ze dne 1. 10. 2018 (předpis) a č. 751 ze dne 11. 12. 2018 (úhrada) fotokopie,
smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 10. 12. 2018
- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 10. 12. 2018 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
(zastoupenou společností RH elektro s. r. o.) - předmětem věcného břemene je právo umístění,
provozování, oprav a údržby přeložky nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích obce p. č.
351/18 a 351/16 v k. ú. Žermanice, schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2018, právní účinky
vkladu do katastru nemovitostí dne 13. 2. 2019,
inventarizace majetku a závazků
- inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018,
- plán inventur na rok 2018 ze dne 28. 12. 2018 včetně seznamu inventurních soupisů, zápis
o proškolení členů inventarizační komise, inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 5. 2. 2019 včetně
příloh, inventurní soupisy,
- inventurní soupis č. 13 (účet 331 a 336 - fotokopie) a rekapitulace mezd za období 12/2018
(fotokopie),
- směrnice č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce s účinností od 13. 12. 2011,
rozpočet a závěrečný účet
- rozpočet obce na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 7. 3. 2018, schválený rozpočet obce
na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách dne 9. 3. 2018 včetně oznámení o zveřejnění
rozpočtu v elektronické podobě a místě, kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby,
- rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 schválena zastupitelstvem obce dne 14. 5. a 18. 6. 2018,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 6. 2018 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2017, návrh
závěrečného účtu obce za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce
v období od 22. 5. 2018 do 30. 6. 2018, schválený závěrečný účet obce za rok 2017 byl zveřejněn
na internetových stránkách dne 19. 6. 2018, oznámení o zveřejnění závěrečného účtu v elektronické
podobě a místě, kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby,
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účetní a finanční výkazy
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2018 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 30. 6. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2018 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2018 v Kč (fotokopie),
usnesení, zápisy, apod.
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 6. 2018 - schválení účetní závěrky obce sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2017,
ostatní
- evidence kupních smluv uzavřených v roce 2018 k datu 30. 6. 2018,
- evidence veřejných zakázek přijatých v roce 2018 k datu 30. 6. 2018,
- aktualizované podpisové vzory s účinností od 1. 11. 2018,
- pověření starostky obce k zastupování ve věci přezkoumání hospodaření za rok 2018 ze dne
30. 7. 2018.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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