
Název chyby a nedostatku

Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 

obcí a členem zastupitelstva.
§ 84 odst. 2 písm. p)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. § 7 odst. 2

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků, ve znění pozdějších 

předpisů

Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. § 30 odst. 1 a 4
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů

Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. § 29 odst. 1
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.        
§ 219 odst. 1

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

smlouvy v souladu se zákonem.
§ 219 odst. 3

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočtové opatření,  s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno 

před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
§ 16 odst. 4

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.
ČÚS č. 701 bod 6.2. a 

6.3.

Český účetní standard č. 701 (§ 36 odst. 1 

zákona o účetnictví)

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech 

vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 

6.4.

Český účetní standard č. 701 (§ 36 odst. 1 

zákona o účetnictví)

Právní předpis, který byl porušen
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Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s 

povinností vypořádání. 
ČÚS č. 703 bod 5.3

Český účetní standard č. 703 (§ 36 odst. 1 

zákona o účetnictví)


