
 

 

Příloha A 

 

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověří soulad 

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími 

právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními: 

 zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 449/2009 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, ve znění 

pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, 

 vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími 

právními předpisy: 

- vyhláškou 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, 

- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních 

jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích 

na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), 

- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 

 zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,  

 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů a 

prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., 

 zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,  

 zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


