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Platná legislativa pro územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace 
(Všechny zákony jsou myšleny ve znění pozdějších předpisů) 
 

 Zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví 

 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  

 

 České účetní standardy 
pro některé vybrané účetní jednotky 

 

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

 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)  
 

 Vyhláška 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  
 

 Zákon č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

 Zákon č.323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě 

 

 Zákon č. 420/2004 Sb., 
        o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
 

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

 Vyhláška č. 416/2004 Sb., 
        kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých            
        zákonů (zákon o finanční kontrole) 
 

 Zákon č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

 

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., 
o fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

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

 

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