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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína,
IČ 60798432 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce (dále i územní celek) za rok 2020 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.) na základě písemné žádosti ze dne
1. 4. 2020.
Kontrolní skupina
Ing. Martin Hajduk
Ing. Pavel Frank

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

383/03/2020
380/03/2020

2909
3753

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2020 bylo vykonáno dne 29. 10. 2020.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 31. 3. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 7. 10. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupcem obce dne 31. 3. 2021.
Zástupce obce, který byl součinný při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Ing. Jaromír Kadlec, starosta
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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:
- poskytnutí peněžitých darů
- poskytnutí dotací
- koupě pozemků
- prodej pozemků
- zřízení věcného břemene - obec povinná
- podlimitní veřejná zakázka "Dodávka svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu"
- veřejná zakázka malého rozsahu "Odstavná plocha na p.č. 385 Šenov u Nového Jičína"
- veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace a chodníku na ul. Elišky Krásnohorské v Šenově
u Nového Jičína"
- pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
•

nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
•

při přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 597.330,00)
• podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 2.897.278,24)
• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,83 %
5,45 %
5,82 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost územního celku
•

podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

3,87 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

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.
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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Zástupce územního celku prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 31. 3. 2021

Zprávu zpracovali:
Ing. Martin Hajduk,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavel Frank,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
poskytnutí peněžitých darů
- darovací smlouva ze dne 6. 3. 2020 (dárcem obec, obdarovaným Klub vojenské historie FENIX - Nový
Jičín, spolek IČ 06547150, předmětem smlouvy poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 40.000,na zajištění zážitkové a vzpomínkové akce k 75. výročí ukončení druhé světové války "Osvobození
Novojičínska", finanční krytí zajištěno rozpočtem na rok 2020), usnesení z 8. jednání zastupitelstva
obce konaného dne 24. 2. 2020 (bod č. 5.3 - schválení uzavření darovací smlouvy), žádost ze dne
17. 2. 2020, účetní doklady č. 4034 ze dne 6. 3. 2020 (předpis) a č. 20595 ze dne 9. 3. 2020 (úhrada),
- darovací smlouva ze dne 2. 3. 2020 (dárcem obec, obdarovaným Rybářský spolek ŽIVÁ VODA
IČ 22683771, předmětem smlouvy poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 40.000,- na ochranu
životního prostředí v souvislosti s ochranou vod, s vysazováním vodních živočichů do vyčleněných
vodních toků a nádrže, na zajištění organizace rybářských závodů a na prořez stromů v areálu
Opravilova rybníku, finanční krytí zajištěno rozpočtem na rok 2020), usnesení z 8. jednání
zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2020 (bod č. 5.4 - schválení uzavření darovací smlouvy),
žádost ze dne 7. 1. 2020, účetní doklady č. 4033 (předpis) a č. 494 (úhrada) ze dne 2. 3. 2020,
poskytnutí dotací
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 ze dne 19. 6. 2020 (poskytovatelem obec,
příjemcem Domov Duha, příspěvková organizace Nový Jičín IČ 48804886, předmětem smlouvy
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,- na částečnou úhradu provozních nákladů domova
ve prospěch uživatelů obce Šenov u Nového Jičína, vyúčtování do 15. 12. 2020, finanční krytí zajištěno
rozpočtem na rok 2020), usnesení z 39. jednání rady obce konaného dne 10. 6. 2020 (bod č. 5.11
- schválení uzavření smlouvy), žádost ze dne 25. 3. 2020, účetní doklad č. 21648 ze dne 29. 6. 2020
(úhrada), záznam o kontrole vyúčtování dotace provedené dne 15. 12. 2020 (nebyly zjištěny
nedostatky), účetní doklad č. 4183 ze dne 15. 12. 2020 (vyúčtování dotace),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 ze dne 4. 8. 2020 (poskytovatelem obec,
příjemcem Pečovatelská služba OASA Nový Jičín o.p.s. IČ 26843986, předmětem smlouvy poskytnutí
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neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,- na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, které
využívají občané obce Šenov u Nového Jičína, vyúčtování do 20. 12. 2020, finanční krytí zajištěno
rozpočtem na rok 2020), usnesení z 39. jednání rady obce konaného dne 10. 6. 2020 (bod č. 5.10
- schválení uzavření smlouvy), žádost ze dne 21. 4. 2020, účetní doklad č. 21856 ze dne 7. 8. 2020
(úhrada), záznam o kontrole vyúčtování dotace provedené dne 7. 12. 2020 (nebyly zjištěny
nedostatky), účetní doklad č. 4182 ze dne 7. 12. 2020 (vyúčtování dotace),
koupě pozemků
- kupní smlouva č. j. S018699/2017-O31 ze dne 13. 7. 2020 (prodávajícím Správa železnic, státní
organizace IČ 70994234, kupujícím obec, předmětem smlouvy prodej pozemků parcelní č. 1010,
1908/7, 1908/8, 1908/13, 1275/1 a 1275/3 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína, kupní cena
Kč 50.000,-), usnesení z 9. jednání zastupitelstva obce konaného dne 18. 5. 2020 (bod č. 5.2
- schválení kupní smlouvy), vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci
sp. zn. V-5987/2020-804 ze dne 2. 9. 2020, účetní doklady č. 4101 ze dne 16. 6. 2020 (předpis),
č. 21596 ze dne 18. 6. 2020 (úhrada) a č. 40031 ze dne 11. 8. 2020 (zařazení do majetku),
prodej pozemků
- kupní smlouva ze dne 8. 7. 2020 (prodávajícím obec, kupujícím fyzická osoba, předmětem smlouvy
prodej pozemků parcelní č. 124/2 a 127/4 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína, kupní cena
Kč 45.400,- bez DPH), záměr č. 2/2020 (zveřejněn na úřední desce od 6. 5. 2020 do 21. 5. 2020),
usnesení z 10. jednání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2020 (bod č. 5.1 - schválení prodeje
pozemků), znalecký posudek č. 5 357-27/2020 ze dne 1. 6. 2020, vyrozumění o provedeném vkladu
do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-5034/2020-804 ze dne 4. 8. 2020, účetní doklady č. 40023
ze dne 29. 6. 2020 (přecenění pozemků - reálná hodnota), č. 4133 ze dne 8. 7. 2020 (předpis),
č. 21696 ze dne 9. 7. 2020 (úhrada) a č. 40028 ze dne 13. 7. 2020 (vyřazení z majetku),
zřízení věcného břemene - obec povinná
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017118/1 ze dne 2. 9. 2020 (oprávněným
ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, předmětem smlouvy zřízení věcného břemene k pozemkům parcelní
č. 1353/1 a 1353/2 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína, obsahem věcného břemene je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci, stanovena jednorázová úhrada ve výši Kč 5.250,- bez DPH), usnesení z 43. jednání rady
obce konaného dne 6. 8. 2020 (bod č. 4.2 - schválení uzavření smlouvy), účetní doklady č. 30096
ze dne 9. 9. 2020 (předpis) a č. 22301 ze dne 9. 10. 2020 (úhrada),
podlimitní veřejná zakázka "Dodávka svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu"
- podklady k výběrovému řízení - usnesení z 34. jednání rady obce konaného dne 23. 2. 2020 (bod č. 4.2
- schválení zahájení zadávacího řízení) a písemná zpráva zadavatele ze dne 27. 6. 2020 (zveřejněna
na profilu zadavatele, hodnoceny 2 nabídky),
- kupní smlouva ze dne 28. 5. 2020 (zveřejněna na profilu zadavatele, kupujícím obec, prodávajícím
Komunální technika s.r.o. IČ 26684055, předmětem smlouvy dodávka svozového vozidla pro svoz
komunálního odpadu, kupní cena Kč 2.695.000,- bez DPH), usnesení z 36. jednání rady obce konaného
dne 27. 4. 2020 (bod č. 4.2 - schválení uzavření kupní smlouvy),
- účetní doklad č. 21425 ze dne 3. 6. 2020 (úhrada, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu
zadavatele, uhrazeno Kč 3.260.950,- včetně DPH),
- evidenční karta majetku (inventární č. 2002605),
- příkazní smlouva ze dne 23. 3. 2020 (příkazcem obec, příkazníkem jk grant s.r.o. IČ 03098761,
předmětem smlouvy administrace veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, úplata
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stanovena ve výši Kč 28.000,- bez DPH), usnesení z 32. jednání rady obce konaného dne 9. 3. 2020
(bod č. 5.4 - schválení uzavření příkazní smlouvy), účetní doklady č. 50378 ze dne 20. 7. 2020
(předpis) a č. 21859 ze dne 7. 8. 2020 (úhrada)
veřejná zakázka malého rozsahu "Odstavná plocha na p.č. 385 Šenov u Nového Jičína"
- podklady k výběrovému řízení - usnesení z 28. jednání rady obce konaného dne 13. 1. 2020 (bod č. 4.3
- schválení zahájení výběrového řízení), výzva k podání nabídky ze dne 24. 2. 2020 (zveřejněna
na profilu zadavatele od 26. 2. 2020) a rozhodnutí a oznámení o výběru ze dne 24. 3. 2020
(zveřejněno na profilu zadavatele od 26. 3. 2020, přijato a hodnoceno 10 nabídek),
- smlouva o dílo č. STAV/007/2020 ze dne 2. 4. 2020 (zveřejněna na profilu zadavatele od 14. 4. 2020,
objednatelem obec, zhotovitelem WATSEW s.r.o. Ostrava IČ 06465129, předmětem smlouvy provedení
díla "Odstavná plocha na p.č. 385 Šenov u Nového Jičína", cena díla Kč 658.183,64 bez DPH, finanční
krytí zajištěno rozpočtem na rok 2020), usnesení z 34. jednání rady obce konaného dne 23. 3. 2020
(bod č. 4.1 - schválení uzavření smlouvy o dílo), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020
(zveřejněn na profilu zadavatele od 12. 6. 2020, předmětem dodatku úprava ceny díla
na Kč 648.343,41 bez DPH), usnesení z 39. jednání rady obce konaného dne 10. 6. 2020 (bod č. 4.5
- schválení uzavření dodatku),
- účetní doklady č. 50257 ze dne 13. 5. 2020 (předpis), č. 40019 ze dne 1. 6. 2020 (zařazení
do majetku) a č. 21526 ze dne 11. 6. 2020 (úhrada, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu
zadavatele, uhrazeno Kč 784.495,53 včetně DPH),
- zápis o předání a převzetí díla ze dne 1. 6. 2020,
- evidenční karta majetku (inventární č. 2002607),
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03784/2020/RRC ze dne
12. 8. 2020 (příjemcem obec, předmětem smlouvy poskytnutí investiční dotace v maximální výši
38,20 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Obnova
veřejného prostranství v centru obce" maximálně však ve výši Kč 400.000,-, účelový znak 610),
usnesení z 41. jednání rady obce konaného dne 13. 7. 2020 (bod č. 4.1 - schválení přijetí dotace),
účetní doklad č. 400132 ze dne 18. 9. 2020 (úhrada první splátky dotace ve výši Kč 320.000,-,
závěrečné vyúčtování do 20. 1. 2021), závěrečné vyúčtování ze dne 5. 1. 2021 (z poskytnuté dotace
použito Kč 299.677,29),
veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace a chodníku na ul. Elišky Krásnohorské
v Šenově u Nového Jičína"
- podklady k výběrovému řízení - usnesení z 32. jednání rady obce konaného dne 9. 3. 2020 (bod č. 4.3
- schválení zahájení výběrového řízení), výzva k podání nabídky ze dne 9. 3. 2020 (zveřejněna
na profilu zadavatele od 11. 3. 2020), protokol o otevírání obálek ze dne 30. 3. 2020 a rozhodnutí
a oznámení o výběru ze dne 6. 4. 2020 (zveřejněno na profilu zadavatele od 6. 4. 2020, přijato
a hodnoceno 8 nabídek),
- smlouva o dílo č. STAV/009/2020 ze dne 22. 4. 2020 (zveřejněna na profilu zadavatele od 23. 4. 2020,
objednatelem obec, zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí IČ 60775530,
předmětem smlouvy provedení díla "Oprava komunikace a chodníku na ul. Elišky Krásnohorské
v Šenově u Nového Jičína", cena díla Kč 1.061.492,20 bez DPH), usnesení z 35. jednání rady obce
konaného dne 6. 4. 2020 (bod č. 4.1 - schválení uzavření smlouvy o dílo), dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 2. 6. 2020 (zveřejněn na profilu zadavatele od 9. 6. 2020, změna názvu zhotovitele
- INGDOP s.r.o., předmětem dodatku úprava ceny díla na Kč 1.232.651,18 bez DPH), usnesení
z 38. jednání rady obce konaného dne 25. 5. 2020 (bod č. 6.1 - schválení uzavření dodatku), dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2020 (zveřejněn na profilu zadavatele od 13. 7. 2020, předmětem
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dodatku úprava ceny díla na Kč 1.253.148,86 bez DPH), usnesení z 40. jednání rady obce konaného
dne 29. 6. 2020 (bod č. 4.5 - schválení uzavření dodatku),
účetní doklady č. 50289 ze dne 9. 6. 2020 a č. 50360 ze dne 13. 7. 2020 (předpisy) a č. 21672 ze dne
1. 7. 2020 a č. 21858 ze dne 7. 8. 2020 (úhrady, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu
zadavatele od 7. 10. 2020, uhrazeno Kč 1.516.310,12 včetně DPH),

pronájem pozemku ve vlastnictví obce
- smlouva o nájmu pozemku ze dne 29. 10. 2020 (nájemcem AUTOŠKOLA & školící středisko
IČ 73316563, předmětem smlouvy pronájem části pozemku parcelní č. 632 v katastrálním území Šenov
u Nového Jičína za účelem parkování 3 osobních automobilů, smlouva uzavřena na dobu neurčitou),
usnesení z 47. jednání rady obce konaného dne 19. 10. 2020 (bod č. 6.4), záměr (zveřejněn na úřední
desce od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020), účetní doklady č. 30111 ze dne 10. 11. 2020 (předpis
nájemného za rok 2020) a č. 22499 ze dne 16. 11. 2020 (úhrada),
rozpočet a závěrečný účet
- rozpočet na rok 2020 (zveřejněn na internetových stránkách od 13. 12. 2019, návrh zveřejněn
na úřední desce a internetových stránkách od 15. 11. 2019), usnesení ze 7. jednání zastupitelstva obce
konaného dne 9. 12. 2019,
- závěrečný účet za rok 2019 (zveřejněn na internetových stránkách od 3. 7. 2020, návrh zveřejněn
na úřední desce a internetových stránkách od 12. 6. 2020), usnesení z 10. jednání zastupitelstva obce
konaného dne 29. 6. 2020,
výkazy a inventarizace
- rozvaha k 30. 9. 2020,
- rozvaha k 31. 12. 2020,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2020,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2020,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020,
- inventarizační zpráva ze dne 4. 2. 2021 (inventarizace k 31. 12. 2020) včetně inventurních soupisů
(účty 019, 311 a 321),
odměňování
- mzdový list člena zastupitelstva obce za rok 2020 (osobní č. 2031), usnesení z 10. jednání
zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2020 (bod č. 4.6) včetně zápisu z jednání,
zřízené příspěvkové organizace
- protokol č. 1/2020 o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření ze dne 9. 6. 2020 (Technické
služby Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace, v rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky),
- protokol č. 2/2020 o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření ze dne 9. 6. 2020 (Základní
škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace, v rámci kontroly nebyly zjištěny
nedostatky),
- sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 ze dne 16. 12. 2019 (Technické služby Šenov
u Nového Jičína, příspěvková organizace),
- sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 ze dne 16. 12. 2019 (Základní škola a Mateřská
škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace).
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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. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.),
23. 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),
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků
pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020),
25. vnitřní předpisy územního celku.
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