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I. Úvod 

 

Informační bulletin č. 1/2022 obsahuje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních 

kontrol provedených zaměstnanci odboru vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města 

Karlovy Vary za II. pololetí 2021, plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2022, 

informace vztahující se k činnosti příspěvkových organizací a vybrané právní předpisy 

zveřejněné ve druhém pololetí roku 2021 ve Sbírce zákonů. 

 

 

II.  Následné veřejnosprávní kontroly 

 

Následné veřejnosprávní kontroly uskutečněné ve  II. pololetí 2021 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 2021 zkontrolováno 

u vybraných vzorků operací celkem 25.805 tis. Kč veřejných příjmů a 67.165 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: 

 Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ 00074811, se sídlem Sovova 

stezka 504/4, Karlovy Vary, 

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

se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 

 Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, IČ 49753754, 

se sídlem Konečná 917/25, Karlovy Vary, 

 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková 

organizace, IČ 49752626, se sídlem Šmeralova 336/15, Karlovy Vary, 

 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, IČ 06133584, 

se sídlem Čankovská 35/9, Karlovy Vary. 
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Zjištěné nedostatky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

P.č. Zjištění Porušení předpisu 

1 Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl 

příspěvkovou organizací vytvořen v nižší 

výši, než je stanoveno platnými právními 

předpisy. 

 

ustanovení § 2 vyhlášky o FKSP1; 

ustanovení § 33 zákona o rozpočtových 

pravidlech2 

2 Fond investic: 

Příspěvková organizace písemně 

nepožádala zřizovatele o změny mezi 

jednotlivými již schválenými výdajovými 

položkami v použití fondu investic.  

 

Pravidla pro použití fondů investic 

příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Karlovy Vary 

3 Vyúčtování cestovních náhrad: 

Písemné doklady potřebné k vyúčtování 

cestovních náhrad nebyly zaměstnanci 

příspěvkové organizace předkládány 

zaměstnavateli do 10 pracovních dnů po 

dni ukončení pracovní cesty. 

 

ustanovení § 183 odst. 3 zákoníku práce3 

4 Zadávání veřejných zakázek: 

Při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu nebyly smlouvy s hodnotou 

plnění nad 100 tis. Kč bez DPH opatřeny 

parafou dvou členů vedení města. 

 

ustanovení Čl. 9 odst. 6, Zásad pro 

zadávání veřejných zakázek Statutárním 

městem Karlovy Vary4 

5 Zadávání veřejných zakázek: 

Uzavřené smlouvy, kde výše hodnoty 

předmětu plnění byla vyšší než 50.000,00 

Kč bez DPH, nebyly uveřejněny 

prostřednictvím registru smluv. 

 

ustanovení Čl. 4 odst. 1, Čl. 9 odst. 4 

Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

Statutárním městem Karlovy Vary4 

6 Zadávání veřejných zakázek: 

Příspěvková organizace při realizaci 

veřejné zakázky nezajistila zveřejnění 

skutečně uhrazené ceny na profilu 

zadavatele. 

ustanovení § 219 odst. 3 zákona 

o zadávání veřejných zakázek5 

                                                           
1 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinné od 1.4.2019. 
5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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7 Nedodržení závazného ukazatele: 

Příspěvková organizace hospodařila 

v kontrolovaném období se ztrátou, čímž 

nedodržela závazný ukazatel finančního 

plánu stanovený zřizovatelem, a to 

dosažení kladného nebo nulového 

výsledku hospodaření. 

 

Závazné ukazatele finančních plánů 

příspěvkových organizací města (dle 

usnesení Zastupitelstva města Karlovy 

Vary č. ZM/329/12/19 ze dne 

17.12.2019) 

 

 

III.  Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě na rok 2022 

 

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. 
 

č. Kontrolovaná osoba Zaměření kontroly 
Předpokládaný 

termín provedení 

1 

Městské zařízení 

sociálních služeb, 

příspěvková organizace, 

Východní 621/16, 

Karlovy Vary 

IČ 47701277 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2022 

2 

Karlovarský symfonický 

orchestr,  

příspěvková organizace, 

Husovo náměstí 270/2, 

Karlovy Vary 

IČ 63554585 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2022 

3 

Správa přírodních 

léčivých zdrojů a kolonád, 

příspěvková organizace,  

Lázeňská 18/2, 

Karlovy Vary 

IČ 00872113 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2022 

4 

Správa lázeňských parků, 

příspěvková organizace,  

U Solivárny 2004/2, 

Karlovy Vary 

IČ 00871982 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2022 
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5 

Kancelář architektury 

města Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary 

IČ 06968155 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2022 

6 

Lázeňské lesy 

Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Sovova stezka 504/4, 

Karlovy Vary 

IČ 00074811 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2022 

7 

HVĚZDÁRNA a 

RADIOKLUB 

LÁZEŇSKÉKO MĚSTA 

KARLOVY VARY o.p.s., 

K Letišti 144, 

Karlovy Vary 

IČ 26361850 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

II. čtvrtletí 

2022 

8 

Městská galerie 

Karlovy Vary, s.r.o., 

Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary 

IČ 26392194 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

II. čtvrtletí 

2022 

9 

Karlovarské městské 

divadlo, o.p.s., 

Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary 

IČ 28041241 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

III. čtvrtletí 

2022 

10 

Golf Club 

Karlovy Vary z.s., 

Pražská 219,  

Karlovy Vary 

IČ 14705478 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

III. čtvrtletí 

2022 

11 

Sportovní klub 

policie Hvězda  

Karlovy Vary, z.s., 

Sládkova 1754/20, 

Karlovy Vary 

IČ 49752600 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

III. čtvrtletí 

2022 

12 

Krasobruslařský klub 

Karlovy Vary, z.s., 

Palackého nám. 1338/4, 

Karlovy Vary 

IČ 70825203 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

III. čtvrtletí 

2022 
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13 

Asociace Záchranný 

kruh, z.s., 5. května 155/8, 

Karlovy Vary 

IČ 27002896 

Dotace poskytnuté Statutárním 

městem Karlovy Vary kontrolované 

osobě v roce 2021 

IV. čtvrtletí 

2022 

14 

Základní umělecká škola 

Antonína Dvořáka, 

Karlovy Vary, 

Šmeralova 32, 

příspěvková organizace 

IČ 07110596 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2022 

15 

Základní škola Karlovy 

Vary, 1. máje 1, 

příspěvková organizace 

IČ 70933774 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2022 

16 

Základní škola Karlovy 

Vary, Poštovní 19,  

příspěvková organizace 

IČ 70933758 

Kontrola hospodaření za rok 2021 – 

vnitřní kontrolní systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, správnost, 

úplnost, průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2022 

  

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 8.12.2021 projednán  

s tajemníkem Magistrátu města Karlovy Vary a dne 20.12.2021 schválen primátorkou města 

Karlovy Vary. 

 
 

IV.  Výsledky hospodaření příspěvkových organizací 

 

V rámci zpracování čtvrtletních výsledků hospodaření a podkladů pro schválení roční účetní 

závěrky předkládají příspěvkové organizace odboru financí a ekonomiky magistrátu města mj. 

tabulkový přehled výsledků hospodaření. Dále je pro informaci uveden jednotný vzor 

tabulkového přehledu pro příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, DDM (vzor č. 1) a ost. (vzor č. 2)  

pro účetní závěrky předkládané počínaje rokem 2022 (tj. od 31.03.2022): 
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Vzor č. 1: 

 

Výsledky hospodaření k … 

     
 Název MŠ, ZŠ, DDM 

IČO:  
    

 
     

v tis.Kč 

 
skutečnost  rozpočet skutečnost k  

 
202x 202x HČ HoČ celkem 

NÁKLADY ORGANIZACE 
     

Nákup materiálu - 501         0 

Potraviny - 501         0 

Energie         0 

Opravy a údržba - 511         0 

Ostatní služby - 518         0 

Mzdy a zákonné odvody - 521         0 

Odpisy - 551         0 

Ostatní náklady - 5xx         0 

Provozní náklady celkem 0 0 0 0 0 

Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné 
pomůcky  

        0 

  Náklady celkem 0 0 0 0 0 

      
VÝNOSY ORGANIZACE 

     
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz         0 

2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU         0 

3) Výnosy vč.jiné činnosti: 0 0 0 0 0 

z toho:           

a) tržby stravné žáci - 602         0 

b) stravné zaměstnanci - 602         0 

c) tržby cizí strávníci - 602         0 

d) školní družina, pobytné (MŠ ostat. zdr.) - 602         0 

e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603         0 

f) ostatní výnosy - 6xx         0 

g) použití fondu investic na opravy - 648         0 

h) Transferový podíl         0 

i) použití rezervního fondu - 648         0 

j) použití fondu odměn - 648         0 

k) nekrytí FI         0 

 Provozní výnosy celkem   0 0 0 0 0 

Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky 
(neprocházejí účty města) 

0 0 0 0 0 

  Výnosy celkem   0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
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Použití fondu investic v tis. Kč skut. 202x 
rozpočet 

202x 
skut. 
202x 

 

 

počáteční stav     0 
 

 
příjmy - celkem 0 0 0 

 
 

odpisy 0 0 0 
 

 
transferový podíl       

 
 

výdaje - celkem 0 0 0 
 

 
        

 
 

opravy a údržba  0 0 0 
 

 
nekrytí fondu 0 0 0 

 
 

konečný stav 0 0 0 
 

 

  
   

 Zůstatek rezervního fondu       

   

 

Vzor č. 2:  

 

Výsledky hospodaření k … 

  
    Název PO 

IČO:  
 

    
   

v tis. Kč 

 
skutečnost  rozpočet skutečnost k   

NÁKLADY ORGANIZACE 202x 202x HČ HoČ Celkem  

Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)         0 

                              - ost.osob. nákl.(521/2)         0 

Zákonné  soc. a zdrav. pojištění (524)         0 

Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)         0 

Jiné sociální náklady (528)         0 

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0 0 

Spotřeba materiálu - 501         0 

Energie         0 

Opravy a údržba - 511         0 

Odpisy  - 551         0 

Ostatní náklady - 5xx         0 

Aktivace oběžného majetku (507)         0 

Změna stavu zásob vlastní výroby (508)         0 

Ostatní služby - 518         0 

  Náklady celkem 0 0 0 0 0 

  
    VÝNOSY ORGANIZACE 

 
    Neinvestiční příspěvek města na provoz         0 

Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU celkem         0 

Úřad práce         0 

Výnosy bez příspěvku 0 0 0 0 0 

z toho:           
Tržby z prodeje služeb - 602         0 

Tržby z pronájmu - 603           

Tržby z prodeje materiálu - 601, 604         0 



__________________________________________________________________________________ 

Informační bulletin č. 1/2022                                                                                                   stránka 10 

 

Jiné ostatní výnosy - 6xx         0 

Použití FI na opravy a údržbu - 648         0 

Nekrytí FI         0 

Transferový podíl         0 

Použití fondu odměn - 648         0 

Použití rezervního fondu - 648         0 

Výnosy vč. příspěvku 0 0 0 0 0 

  Výnosy celkem 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

  
    Investiční příspěvek města           

      

      
Použití fondu investic v tis. Kč skut. 202x 

rozpočet 
202x 

skut. 
202x 

  počáteční stav     0 
  příjmy - celkem 0 0 0 
  odpisy 0 0 0 
  transferový podíl       
  inv.příspěvek města 0 0 0 
  výdaje - celkem 0 0 0 
          
  opravy a údržba 0 0 0 
  nekrytí fondu 0 0 0 
  konečný stav 0 0 0 
  

      Zůstatek rezervního fondu       
  

      Počet zaměstnanců       
  

       

 

V.  Předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru 

 

Odbor kultury, školství a tělovýchovy magistrátu města ve spolupráci s odborem technickým 

magistrátu města, pod který spadá odpadové hospodářství města, upozorňuje ředitelky 

a ředitele školských příspěvkových organizací na novou zákonnou povinnost, která vyplývá 

ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná 

o ustanovení § 20, kde jsou řešeny tzv. „školní sběry“.  

Školy mohou od žáků nebo studentů přebírat odpady z papíru, plastů a kovů z běžné 

produkce domácností. Nejedná se o novinku, tuto činnost mohou školy vykonávat již řadu let 

jako tzv. „školní sběry“. Nově má však škola od 1.1.2022, která přebírá výše zmíněné 

odpady, povinnost předat své obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti 

převzatých druhů odpadů a zároveň o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým 

převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok.      

Dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, škola předá do 15. ledna 

obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů 
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a zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, 

za předchozí kalendářní rok (jedná se v podstatě o školní sběr). 

Údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a údaje o zařízeních určených pro 

nakládání s odpady, kterým škola převzaté odpady předala, škola předá na formuláři 

podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(viz dále uvedený vzor formuláře a vysvětlivky). 

Tyto údaje následně obec zapracovává do svého ročního hlášení o produkci odpadů.  

V případě dalších dotazů k výše uvedenému tématu je možné se kontaktovat přímo na 

kolegyni, která má uvedenou agendu ve své gesci: 

Kamila Brožíčková, referent technického odboru 

e-mail: k.brozickova@mmkv.cz 

tel.: 353 151 213, mob.: 702 230 811 
 

 

 

mailto:e.pavlasova@mmkv.cz
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Vysvětlivky: 

Vykazovaný rok - uvede se kalendářní rok, za který jsou údaje poskytnuty. 

Identifikace obce - uvedou se údaje o obci, pro kterou je oznámení určeno. 

IČO - uvede se identifikační číslo obce. 

Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ - uvedou se adresní údaje obce, které se údaje o školním sběru 

oznamují. 

Identifikace oznamovatele - školy - uvedou se údaje o škole, která údaje o školním sběru 

oznamuje obci. 

IČO - uvede se identifikační číslo školy. 

IČP - uvede se identifikační číslo provozovny školy. Pokud provozovna nemá přiděleno 

identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si škola zvolí 

sama. 

Název - uvede se název školy. 

Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ - uvedou se adresní údaje školy, která údaje o školním sběru 

oznamuje obci. 

Oznámení vyplnil - uvedou se jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující oznámení. 

Datum - uvede se datum vyhotovení oznámení ve formátu DD.MM.RRRR. 

Převzaté odpady, druh odpadu - uvede se katalogové číslo odpadu a název odpadu podle 

Katalogu odpadů pro každý druh případně poddruh odpadu na samostatný řádek. 

Převzaté odpady, množství odpadu (t) - uvedou se převzaté odpady a celková roční 

hmotnost odpadů v tunách. 

Převzato (+) - uvede se hmotnost školou převzatých odpadů v tunách, a to pro každý druh 

případně poddruh odpadu (papíru, plastu, kovu) jednotlivě na samostatný řádek. 

Z toho předáno (-) - uvede se hmotnost školou předaných odpadů do zařízení pro nakládání 

s odpady v tunách, a to jednotlivě pro každé zařízení na samostatný řádek pro odpad papíru, 

plastu a kovu. 

Identifikace partnera - uvedou se údaje o zařízení pro nakládání s odpady nebo údaje 

o obchodníkovi s odpady, kterému škola předala odpady ve vykazovaném roce. 

IČO - uvede se identifikační číslo osoby, která převzala odpady. 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo 

živnostenském rejstříku. 

IČZ / IČOB - uvede se identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady, které odpad 

převzalo nebo identifikační číslo obchodníka s odpady, který odpad převzal. 

Adresa - uvedou se adresní údaje zařízení pro nakládání s odpady, které odpad převzalo. 

V případě mobilního zařízení ke sběru odpadů nebo obchodníka s odpady se uvedou adresní 

údaje sídla nebo odštěpného závodu provozovatele zařízení nebo obchodníka. 
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VI.  Legislativa 

 

V období od 1. července 2021 do 31. prosince 2021 byly ve Sbírce zákonů mimo jiné 

zveřejněny následující právní předpisy: 

 Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Vyhláška nabyla účinnosti dne 7. srpna 2021. 

 Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 

rok 2022. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 

V období od 1. července 2021 do 31. prosince 2021 byly ve Sbírce zákonů mimo jiné 

zveřejněny následující změny právních předpisů: 

 Vyhláška č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10. července 2021. 

 Nařízení vlády č. 322/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  

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

předpisů. 

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. září 2021. 

 Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022.  

 Vyhláška č. 335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových 

podáních pro daně z příjmů. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 14. září 2021. 

 Vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 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), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2021.  

 Vyhláška č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím 

zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 5. října 2021. 
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 Vyhláška č. 424/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

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

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 Vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 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), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 Vyhláška č. 437/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při 

správě daní. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 Nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb.,  

o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

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

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

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 

č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 

státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.   

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 


