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2011 Právní předpis Počet 

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 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; ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
1 469 

  
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
699 

  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 563 

  C5 - neodstraněné nedostatky 452 

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 415 

  Porušení ostatních právních předpisů 343 

  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 222 

 

    

2012 Právní předpis Počet 

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 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; ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
1 368 

  
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
649 

  C5 - neodstraněné nedostatky 479 

  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 431 

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 393 

  Porušení ostatních právních předpisů 351 

  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 225 

 

Zdroj: IS MPP  

 

 



 

Příloha č. 6 - Počet územních celků podle porušení skupin právních předpisů - výsledek přezkoumání hospodaření za období let 2011 a 2012 

vykonaných krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy                                                                                                          (strana 2 ze 2) 

 
 

Zdroj: IS MPP  
 


