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I. Úvod 

 

Informační bulletin č. 1/2021 obsahuje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních 

kontrol provedených zaměstnanci odboru vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města 

Karlovy Vary za II. pololetí 2020, plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2021, 

informace vztahující se k činnosti příspěvkových organizací a vybrané právní předpisy 

zveřejněné v uvedeném období ve Sbírce zákonů. 

 

 

II.  Následné veřejnosprávní kontroly 

 

Následné veřejnosprávní kontroly uskutečněné ve II. pololetí 2020 u příspěvkových 

organizací v působnosti Statutárního města Karlovy Vary byly provedeny v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

Při veřejnosprávních kontrolách bylo za období červenec – prosinec 2020 zkontrolováno 

u vybraných vzorků operací celkem 23.564 tis. Kč veřejných příjmů a 71.062 tis. Kč 

veřejných výdajů. 

Předmětem veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací bylo 

přezkoumání finančních a majetkových operací ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a 5 zákona 

o finanční kontrole. 

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u následujících příspěvkových organizací: 

 Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 47701277, se sídlem 

Východní 621/16, Karlovy Vary, 

 Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ 06968155, 

se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 

 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, IČ 71237003, 

se sídlem Komenského 48/7, Karlovy Vary, 

 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, IČ 71237011, 

se sídlem Krušnohorská 740/16, Karlovy Vary, 

 Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ 00872296, se sídlem 

Libušina 1032/31, Karlovy Vary, 

 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková 

organizace, IČ 70933782, se sídlem Kollárova 553/19, Karlovy Vary, 

 Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace, 

IČ 70933766, se sídlem Moskevská 1117/25, Karlovy Vary. 
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Zjištěné nedostatky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

P.č. Zjištění Porušení předpisu 

1 Vnitřní kontrolní systém: 

Vnitřní směrnice upravující povinnosti 

zaměstnanců příspěvkové organizace při 

zajišťování fungování vnitřního 

kontrolního systému nebyly pravidelně 

aktualizovány, nebylo postupováno podle 

nastavených pravidel. 

 

ustanovení § 25 a násl. zákona o finanční 

kontrole1 

2 Vnitřní kontrolní systém: 

Prováděním předběžné řídící kontroly 

byla jako správce rozpočtu a hlavní 

účetní pověřena osoba, která nebyla 

zaměstnancem příspěvkové organizace. 

 

ustanovení § 26 zákona o finanční 

kontrole1 

3 Vedení účetnictví: 

Při vedení účetnictví nebyla 

příspěvkovou organizací v některých 

případech dodržována směrná účtová 

osnova. 

 

ustanovení § 4 odst. 8 zákona 

o účetnictví2 

4 Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Plnění z FKSP na zakoupení vstupenek 

na kulturní vystoupení nebylo 

zaměstnancům příspěvkové organizace 

poskytováno nepeněžní formou. 

 

ustanovení § 3 odst. 8 vyhlášky o fondu 

kulturních a sociálních potřeb3 

5 Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Při poskytování příspěvku z FKSP na 

stravování, které bylo zaměstnancům 

příspěvkové organizace poskytováno 

formou stravenek, nebyly stravenky 

poskytovány zaměstnancům podle počtu 

dní, ve kterých zaměstnanci vykonávali 

práci pro organizaci alespoň 3 hodiny 

v daném kalendářním dni v místě výkonu 

práce sjednaném v pracovní smlouvě. 

 

ustanovení § 7 vyhlášky o fondu 

kulturních a sociálních potřeb3; 

ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky 

o nákladech na závodní stravování4 

                                                           
1 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční    

   kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích  

   zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 
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6 Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Z prostředků FKSP byly zaměstnanci 

příspěvkové organizace uhrazeny masáže 

od poskytovatele služeb, který není veden 

v Národním registru zdravotnických 

zařízení – tzn., že v případě tohoto 

nepeněžního plnění nebylo možno 

uplatnit osvobození od daně z příjmů, 

neboť poskytovatel služby nespadá do 

kategorie zdravotnických zařízení. 

 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 1 

zákona o daních z příjmů5 

7 Fond investic: 

Příspěvková organizace se dopustila 

porušení rozpočtové kázně, když 

převedla do svého fondu investic více 

finančních prostředků (vyšší odpisy), než 

rozhodl zřizovatel. 

 

ustanovení § 28 odst. 10 písm. b) zákona 

o rozpočtových pravidlech6 

8 Fond investic: 

Příspěvková organizace písemně 

nepožádala zřizovatele o změny mezi 

jednotlivými již schválenými výdajovými 

položkami v použití fondu investic; 

nedodržela termín stanovený pro 

předložení písemného vyúčtování 

investičního příspěvku věcně příslušnému 

odboru; nevyčerpaný investiční příspěvek 

neposlala na účet města ve stanoveném 

termínu. 

 

Pravidla pro použití fondů investic 

příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Karlovy Vary 

9 Rezervní fond: 

Příspěvková organizace se dopustila 

porušení rozpočtové kázně, když 

převedla do svého rezervního fondu více 

finančních prostředků (výnosy z prodeje), 

než stanoví zákon o rozpočtových 

pravidlech. 

 

ustanovení § 28 odst. 10 písm. b) zákona 

o rozpočtových pravidlech6 

 

 

 

                                                           
5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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10 Rezervní fond: 

Příspěvková organizace se dopustila 

porušení rozpočtové kázně, když použila 

prostředky svého finančního fondu na 

jiný účel (úhrada služeb), než stanoví 

zákon o rozpočtových pravidlech. 

 

ustanovení § 28 odst. 10 písm. c) zákona 

o rozpočtových pravidlech7; 

ustanovení § 30 odst. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlech7 

11 Rezervní fond: 

Příspěvková organizace použila 

prostředky fondu, jejichž použití neměla 

uvedeno ve schváleném finančním plánu 

a písemně nepožádala zřizovatele 

o změnu v použití fondu. 

 

Pravidla pro použití rezervního fondu 

příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Karlovy Vary 

12 Registr smluv: 

Uzavřené smlouvy, kde výše hodnoty 

předmětu plnění je vyšší než 50.000,00 

Kč bez DPH, nebyly uveřejněny 

prostřednictvím registru smluv ani do tří 

měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny – 

platí, že smlouvy jsou zrušeny od 

počátku.  

 

ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru 

smluv8 

13 Registr smluv: 

Některé údaje určené k anonymizaci 

obsažené v uzavřených smlouvách 

zveřejněných prostřednictvím registru 

smluv nebyly příspěvkovou organizací 

anonymizovány. 

 

ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 

smluv8; 

ustanovení části VII. písm. d) 

Metodického návodu Ministerstva vnitra 

ČR k aplikaci zákona o registru smluv 

14 Zadávání veřejných zakázek: 

Při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu nepostupovala pověřená osoba 

zadavatele dle platných Zásad pro 

zadávání veřejných zakázek Statutárním 

městem Karlovy Vary (k udělené výjimce 

ze Zásad nebylo doloženo rozhodnutí 

statutárního orgánu příspěvkové 

organizace; smlouvy s hodnotou plnění 

nad 100 tis. Kč bez DPH nebyly opatřeny 

parafou dvou členů vedení města). 

 

ustanovení čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 6, 

Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

Statutárním městem Karlovy Vary9 

 

                                                           
7 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a  

  o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
9  Zásady pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary s účinností od 01.04.2019. 



__________________________________________________________________________________ 

Informační bulletin č. 1/2021                                                                                                   stránka 7 

 

15 Zadávání veřejných zakázek – 

přestupek: 

Příspěvková organizace se dopustila 

přestupku při uveřejňování podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek, když 

smlouva na veřejnou zakázku, jejíž cena 

přesáhla 500.000,00 Kč bez DPH, nebyla 

příspěvkovou organizací uveřejněna na 

profilu zadavatele a současně nebyla 

uveřejněna ani v registru smluv. 

 

 

ustanovení § 269 odst. 2 zákona 

o zadávání veřejných zakázek10 

16 Odpisový plán: 

Při účtování o odpisech dlouhodobého 

majetku nebyl příspěvkovou organizací 

dodržen schválený odpisový plán, 

příspěvková organizace převedla do 

svého fondu investic více finančních 

prostředků, než stanoví zákon 

o rozpočtových pravidlech a rozhodl 

zřizovatel. 

 

ustanovení bodu 4.3. ČÚS č. 70811; 

ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona 

o rozpočtových pravidlech12; 

porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 

§ 28 odst. 10 písm. b) zákona 

o rozpočtových pravidlech12 

17 Překročení závazného ukazatele: 

Příspěvková organizace překročila 

závazný ukazatel „osobní náklady 

celkem“ – finanční prostředky, které 

obdržela příspěvková organizace 

z rozpočtu svého zřizovatele, použila 

v rozporu se stanoveným účelem. 

 

ustanovení § 28 odst. 10 písm. a) zákona 

o rozpočtových pravidlech12 

 

 

III.  Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě na rok 2021 

 

Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě je stanoven ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Kontrolním řádem Magistrátu města Karlovy Vary 

schváleným Radou města Karlovy Vary dne 12.12.2017. 

 

 

 

                                                           
10 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. 
12 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. Kontrolovaná osoba Zaměření kontroly 
Předpokládaný 

termín provedení 

1 

Správa přírodních léčivých 

zdrojů a kolonád, 

příspěvková organizace,  

Lázeňská 18/2, Karlovy Vary 

IČ 00872113 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

I. čtvrtletí 

2021 

2 

Karlovarský symfonický 

orchestr,  

příspěvková organizace, 

Husovo náměstí 270/2, 

Karlovy Vary 

IČ 63554585 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

I. čtvrtletí 

2021 

3 

Základní škola Karlovy Vary, 

Truhlářská 19, příspěvková 

organizace  

IČ 49751751 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

I. čtvrtletí 

2021 

4 

Základní škola pro žáky se 

specifickými poruchami učení 

Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Mozartova 346/7,  

Karlovy Vary 

IČ 70993246 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

I. čtvrtletí 

2021 

5 

Základní škola Karlovy Vary, 

Krušnohorská 11, 

příspěvková organizace 

IČ 69979359 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

II. čtvrtletí 

2021 

6 

Správa lázeňských parků, 

příspěvková organizace,  

U Solivárny 2004/2, 

Karlovy Vary 

IČ 00871982 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

II. čtvrtletí 

2021 

7 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Sovova stezka 504/4, 

Karlovy Vary 

IČ 00074811 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

II. čtvrtletí 

2021 
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8 

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary 

IČ 06968155 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

II. čtvrtletí 

2021 

9 

SOS dětské vesničky, z.s., 

Strakonická 98, 

Praha 5 - Lahovice 

IČ 00407933 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary 

kontrolované osobě v roce 

2019 a 2020 

III. čtvrtletí 

2021 

10 

Vladimír Suchan, 

Petřín 1113/10, 

Karlovy Vary 

IČ 15717186 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary 

kontrolované osobě v roce 

2019 a 2020 

III. čtvrtletí 

2021 

11 

Obecně prospěšná společnost 

Forte, Šmeralova 336/15, 

Karlovy Vary - Rybáře 

IČ 25222279 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary 

kontrolované osobě v roce 

2019 a 2020 

III. čtvrtletí 

2021 

12 

Tělovýchovná jednota Domu 

dětí a mládeže Karlovy Vary - 

Stará Role, z.s., 

U Hřiště 1037/16a, 

Karlovy Vary - Stará Role 

IČ 47696044 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary 

kontrolované osobě v roce 

2019 a 2020 

III. čtvrtletí 

2021 

13 

Okresní rada Asociace 

školních sportovních klubů 

České republiky Karlovy 

Vary, pobočný spolek, 

Kollárova 551/17, 

Karlovy Vary – Drahovice 

IČ 69981035 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary 

kontrolované osobě v roce 

2019 a 2020 

IV. čtvrtletí 

2021 

14 

Dům dětí a mládeže Karlovy 

Vary, Čankovská 9, 

příspěvková organizace 

IČ 06133584 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2021 

15 

Základní škola Karlovy Vary, 

Konečná 25, příspěvková 

organizace 

IČ 49753754 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2021 
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16 

Základní škola a Základní 

umělecká škola Karlovy Vary, 

Šmeralova 336/15,  

příspěvková organizace 

IČ 49752626 

Kontrola hospodaření za rok 

2020 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, průkaznost 

a srozumitelnost účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2021 

             

Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě byl sestaven v rozsahu působnosti 

vymezené § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Plán je možno 

upravit jak z hlediska časového, tak i obsahového.  

Plán  následných  veřejnosprávních  kontrol  na  místě  byl  dne 15.12.2020 projednán  

s tajemníkem Magistrátu města Karlovy Vary a dne 22.12.2020 schválen primátorkou města 

Karlovy Vary. 

 
 

IV.  Zveřejňování účetní závěrky příspěvkovými organizacemi 

zřízenými Statutárním městem Karlovy Vary 

 

Vzhledem k tomu, že všechny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Karlovy 

Vary jsou zapsány v obchodním rejstříku (tzn. ve veřejném rejstříku13), jsou povinny 

zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do 

12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky (dle ustanovení § 21a odst. 1 a 4 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) u příslušného 

rejstříkového soudu.  

Zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu za účelem jejího zveřejnění by tak mělo být 

učiněno nejdříve po schválení účetní závěrky Radou města Karlovy Vary [srov. ustanovení            

§ 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů].   

V případě nezveřejnění může být rejstříkovým soudem uložena pořádková pokuta podle 

ustanovení § 104 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,  nebo také finančním 

úřadem podle ustanovení § 37a odst. 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Veřejné rejstříky - spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek,          

obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností – viz ustanovení § 1 zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
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V.  Legislativa 

 

V období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 byly ve Sbírce zákonů mimo jiné 

zveřejněny následující právní předpisy: 

 Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,  

o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další 

související právní předpisy. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 26. září 2020, s výjimkou ustanovení čl. III a IV, která 

nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného za 

rok 2021. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Nařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení  

o úpravě náhrady). 

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.  

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení § 69 odst. 2 

písm. c), které nabývá účinnosti dne 1. července 2023. 

 Vyhláška č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.  
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V období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 byly ve Sbírce zákonů mimo jiné 

zveřejněny následující změny právních předpisů: 

 Zákon č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

předpisů, a další související zákony. 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022 s výjimkou čl. 1 bodu 26, který nabyl 

účinnosti dne 28. listopadu 2020 a čl. I bodů 43, 44 a 48 a čl. II bodů 5 a 7 a části šesté, 

které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. 

Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 

zákony. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. XXXI bodů 4 

a 7, čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 a 12, která nabývají účinnosti 1. února 2021; ustanovení 

čl. XI bodu 63, čl. XXXI bodů 5 a 8, čl. XXXII bodů 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII bodů 1, 14, 

16, 18 a 19, která nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022, a ustanovení čl. XXXI bodů 6 a 9 

a čl. XXXII bodů 3, 7, 10 a 14, která nabývají účinnosti dnem  

1. ledna 2023.   

 Vyhláška č. 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, 

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. 


