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Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací sdru-
žující města a obce v České republice a prosazující jejich zájmy. Našim cílem je vytvářet příznivé pod-
mínky pro rozvoj měst a obcí bez ohledu na jejich velikost a usnadňovat každodenní nelehkou práci 
zástupcům samospráv. Pomáháme městům a obcím se orientovat v legislativě nebo třeba efektivně 
využívat národní i evropské dotace. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní poli-
tickou reprezentaci. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření 
v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Svaz sdružuje 
více než 2700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionu obyvatel České republiky. 

Nejste členem Svazu měst a obcí ČR? Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o výhodách 
členství na smocr@smocr.cz nebo telefonicky na 234 709 711.

N E J S T E  Č L E N E M  S V A Z U  M Ě S T  A  O B C Í  Č R ?



VÁŽENÉ DÁMY A VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

budíte se v noci hrůzou, zda jste nezapomněli odeslat ten 
či onen výkaz nebo formulář? Trnete, jestli máte přehled 
o všech svých povinnostech ve vztahu k orgánům veřejné 
správy? Tak to není divu, vždyť povinností měst a obcí se 
dotýká více než 80 právních předpisů. Proto přinášíme Diář 
starosty – tuto užitečnou pomůcku pro každou samosprávu. 

Publikaci, kterou držíte v ruce, jsme rozdělili do dvou pře-
hledných částí. V PRVNÍ ČÁSTI Diáře starosty naleznete 
povinnosti rozdělené po kalendářních měsících. V DRUHÉ 
ČÁSTI publikace pak naleznete ty povinnosti, které nejsou 
vázány k určitému termínu, ty jsou řazeny abecedně dle 
oblastí, kterých se povinnosti týkají. Samostatně je veden 
souhrn povinností v oblasti výkaznictví vůči Českému statis-
tickému úřadu. 

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat za velice inten-
zivní spolupráci a pomoc při sestavování této pomůcky všem 
ústředním orgánům státní správy a krajským úřadům, kteří 
nám podali pomocnou ruku a pomohli nám s realizací této 
naší publikace. Jejich výčet naleznete na straně 5 a my jim 
tímto velice děkujeme. Bez nich bychom tento náš záměr 
neuskutečnili.

Naším přáním je, aby se Diář starosty stal oblíbeným pomoc-
níkem ve Vaší rozsáhlé agendě v průběhu celého roku 2022!

FRANTIŠEK LUKL
předseda Svazu měst a obcí ČR



zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
zákon č. 21/2006 Sb.,  o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů 
(zákon o ověřování)

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon)

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon)

zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování 
a řízení veřejných financí

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvise-

jících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon)
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vy-

žádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání)

zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech 

a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změ-

ně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiá-
lem lesních dřevin)

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku)

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům 
(zákon o rozpočtovém určení daní)

zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte-

rých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon)
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změ-

ně některých zákonů
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřej-

ných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodic-

kého tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb.,  volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů
zákon č. 62/2003 Sb.,  volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 

zákonů
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého 

živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní 
pomoci při obnově území)

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
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zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon)
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 

zákon)
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvise-

jících zákonů (veterinární zákon)
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů

vyhláška č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 
2021

vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona 
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřej-
ných financí

vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného 
účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů 
kapitol státního rozpočtu

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 účet-
ních záznamech)

vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 
sestavení a o údajích pro vodní bilanci

vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů stát-
ních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů 
soudržnosti

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

vyhláška č. 85/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací 
do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní 
správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek

vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů 
za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu posky-
tovaní údajů do Informačního systému o platech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruše-
ní směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Ústřední orgány státní správy a krajské úřady, které se podílely na publikaci

Český báňský úřad
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Energetický regulační úřad
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostřední
Národní bezpečnostní úřad
Národní sportovní agentura
Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Státní správa hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Úřad pro dohled nad hospodařením politic-

kých stran a politických hnutí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády České republiky

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj



ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOI  Česká obchodní inspekce
ČSÚ  Český statistický úřad
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální
DS  datová schránka
DSO  dobrovolné svazky obcí
EU  Evropská unie
FÚ  finanční úřad
IS  informační systém
IS RŽP  Informační systém registru živnostenského podnikání
KN  katastr nemovitostí
KPÚ  krajský pozemkový ústav
KÚ  krajský úřad
MD  Ministerstvo dopravy
MF  Ministerstvo financí
MK  Ministerstvo kultury
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj
MO  Ministerstvo obrany
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věci
MSP  Ministerstvo spravedlnosti
MŠ  mateřská škola
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV  Ministerstvo vnitra
MZD  Ministerstvo zdravotnictví
MZE  Ministerstvo zemědělství
MŽP  Ministerstvo životního prostředí
NV  nařízení vlády
OMN  objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za váleč-

ného stavu mohou být napadeny
ORP  obec s rozšířenou působností
OZV  obecně závazná vyhláška
SPÚ  Státní pozemkový ústav
SR  státní rozpočet
ÚHÚL  Úřad pro hospodářskou úpravu lesů
ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚSC  územní samosprávný celek
ÚV ČR  Úřad vlády České republiky
VÚME  vybrané údaje majetkové evidence
VÚPE  vybrané údaje provozní evidence
vyhl. č.  vyhláška číslo
zk. č.  zákon číslo
ZŠ  základní škola
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V LEDNU

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Výkaz údajů o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Směrnice MZE č.j. 19565/2017-MZE-16221

Termín pro zaslání Leden

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

10. LEDNA

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Krajský úřad – podněty podle § 58 odst. 3 a 4 zk. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

podané jinými orgány veřejné správy.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1. a 10. 7.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehled podnětů v agendě spotřebitelského ombudsmana
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehled živnostenských kontrol v souvislosti s konáním hromadných extrémistických 

akcí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 14. 10. 2002, 

kterým byla schválena opatření směřující k potírání hro-
madných extremistických akcí vč. „Pravidel spolupráce“.

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Vyhodnocování spolupráce s ČOI
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1. a 10. 7.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

15. LEDNA

Odbor/oblast Finanční/hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl.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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl.č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO 5 000 Kč
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Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře (pouze ORP).
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna, dubna, července a října

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE

Odbor/oblast Podněty dotčených orgánů na zrušení nebo pozastavení provozování živnosti
Co se vykazuje Podněty dotčených orgánů na zrušení nebo pozastavení provozování živnosti
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Dle pokynů MPO

Termín pro zaslání Do 15. 1. a 15. 7. v daném kalendářním roce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Odbor/oblast Kontrola přístupových oprávnění k IS RŽP - protokol
Co se vykazuje Zkontrolování přístupových oprávnění k IS RŽP; dokument se vyplňuje 2x ročně –  

k 1. 1. a k 1. 7. v daném kalendářním roce
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna a července v daném kalendářním roce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

11

Odbor/oblast Výkaz spotřebitelských stížností
Co se vykazuje Výkaz spotřebitelských stížností
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Dle pokynů MPO

Termín pro zaslání Do 15. 1. v daném kalendářním roce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE



31. LEDNA

Odbor/oblast Vidimace a legalizace
Co se vykazuje Počet paralelně vedených ověřovacích knih
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 16 odst. 5 zk. č. 21/2006 Sb., o ověřování

Termín pro zaslání 31. 1.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE Obce základního typu a pověřené obecní úřady  
oznamují na ORP, ORP pak na KÚ

Odbor/oblast Hospodaření
Co se vykazuje Informace o uzavření smlouvy s auditorem
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání 31. 1.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Nakládání s vodami
Co se vykazuje Obce jako oprávněné subjekty, které mají povolení k nakládání s vodami s výjimkou 

povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a § 8 odst. 1 písm. c) v celkovém množ-
ství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, 
ti, kdo mají povolení k nakládání s vodami v tomto množství, které jsou přírodním 
léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhraze-
ným nerostem, nebo ti, kdo mají povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. 
b) bodu 1 v množství překračujícím objem podle § 88b, jsou povinni měřit množství 
vody, se kterou nakládají, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci 
povodí postupem podle § 22 odst. 2 vodního zákona, tj. způsobem, v rozsahu a čet-
nosti, který stanoví MZE ve spolupráci s MŽP a MZD v § 11 odst. 4 vyhl. č. 431/2001 Sb. 
a v přílohách č. 1 až 4 k citované vyhlášce. Povinnost měření a hlášení se dále vztahuje 
na oprávněného, který má povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci povrchových 
vod a přesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo 
vody vodním dílem akumulované 1 000 000 m3. S účinností od 1. 1. 2022 se § 10 odst. 
1 mění takto: Měřit množství vody, se kterou se nakládá, a předávat výsledky tohoto 
měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 je povinen a) opráv-
něný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 
§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v kalendář-
ním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci, b) oprávněný, který má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 
až 5 nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody 
v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, c) ten, kdo má povo- 
lení k nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 v kalendářním roce nebo  
500 m3 vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdro-
jem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem. Podle odst. 2 
oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci povrchových vod 
a přesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody 
vodním dílem akumulované 1 000 000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo 
akumulované vody a předávat o tom údaje příslušnému správci povodí postupem 
podle § 22 odst. 2.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 10 odst. 1 zk. č. 254/2001 Sb., vodního zákona

Termín pro zaslání Do 31. 1. následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO § 125c odst. 1 písm. b) vod-
ního zákona − až 50 000 Kč
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Odbor/oblast Lesní hospodářství
Co se vykazuje Orgány státní správy lesů podle § 47 odst. 5 zk. č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)  

zasílají MZE každoročně do 31. 1. údaje o odnětí pozemků plnění funkcí lesa (jedná se 
o výměru a počet rozhodnutí o trvalých a dočasných odnětí) a o poplatcích za odnětí 
za předchozí kalendářní rok, na základě ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona pro 
orgány státní správy lesů, které o odnětí pozemků plnění funkcí lesa rozhodují.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 47 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona

Termín pro zaslání Do 31. 1. následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Sankce ve zmíně-
ných předpisech 
nejsou explicit-
ně stanoveny, 
povinnost je 

však ustanovena 
zákonem.

Detail administrativního a organizačního zajištění napl-
nění této povinnosti popisuje Směrnice Ministerstva ze-
mědělství č. j. 46156/2017 – MZE-16221 ze dne 3. srpna 

2017 o postupu při vykazování údajů o odnětí pozemků 
plnění funkcí lesa. MZE pro uvedený účel každoročně 

připravuje elektronický on-line formulář pro hlášení roč-
ní evidence odnětí pozemků plnění funkcí lesa, který je 
v dostatečném předstihu před naplněním stanoveného 

termínu dostupný na odkaze https://epodani.mze.cz

Odbor/oblast Sociální věci / zdravotní oblast
Co se vykazuje Výkaz vydaných Žádanek a Receptů opiátů
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků KÚ a pro potřeby KÚ (167/1998 Sb., o návykových látkách)

Termín pro zaslání Do 31. 1.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE Agendu zajišťují pouze obce z rozšířenou působností  
III. typu
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V ÚNORU

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje CSU006/Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Únor

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Povinnost obcí s rozšířenou působností III. typu předložit podklady, projednané a ob-

jektivizované finanční rozvahy k sestavení rozpisu rozpočtu přímých výdajů
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. MŠMT č. j. 14281/2018, ze dne 11. 4. 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 
rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí  
s rozšířenou působností

Termín pro zaslání Únor a březen

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Obce s rozšířenou působ-
ností III. typu – směrnice 

tak stanovuje nové povin-
nosti pro obce v oblasti 

rozpisu tzv. přímých výdajů

Odbor/oblast Romské menšiny
Co se vykazuje Obce s rozšířenou působností zasílají podklady krajskému úřadu pro vypracování zprá-

vy o stavu romské menšiny v kraji.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Termín pro zaslání Každý rok do cca poloviny února

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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POČ ÁTKEM ÚNOR A

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Podklady pro vypracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za 

kalendářní rok
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpo-
čtem, státními finančními aktivy a Národním fondem

Termín pro zaslání Počátkem února následujícího roku ve stavu k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Odvíjí se od výše  

nevypořádané dotace  
a rozhodnutí FÚ

Dle § 44 z. č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 

– porušení rozpočtové 
kázně. Uvedené termíny 
jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, jednotlivé kraje 

určují termíny dřívější, aby 
mohly zaslané výkazy do 
tohoto data zkontrolovat.

10. ÚNOR A

Odbor/oblast VH 8b-01
Co se vykazuje Všechny ekonomické subjekty (vč. obcí), které jsou provozovateli vodovodů a kanaliza-

cí. Pro rok 2022 je odhadováno, že se dotkne kolem 1279 subjektů z řad obcí a krajů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 10. února 2022

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně
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14. ÚNOR A

Odbor/oblast Sociální věci / Sociální práce
Co se vykazuje Roční výkaz o sociální práci – V-20, V- 26, V1-01
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 14. 2. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Povinnost pro obce II. a III. typu

15. ÚNOR A

Odbor/oblast Sociální věci / Sociální práce
Co se vykazuje Roční výkaz o sociální právní ochraně dětí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 15. 2. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč Povinnost pro obce III. typu

Odbor/oblast Sociální věci / Sociální služby
Co se vykazuje Roční výkaz o sociálních službách – V-10
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 15. 2. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč Pouze je-li obec poskytovatelem sociálních služeb
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Odbor/oblast Podíl osob se zdravotním pojištění na celkovém počtu zaměstnanců
Co se vykazuje Roční výkaz
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 83 zk. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Termín pro zaslání Do 15. 2. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci  
(tj. v některých případech i obce)

Odbor/oblast Sociální věci
Co se vykazuje Program statistických zjišťování za konkrétní rok – Roční výkazy MPSV za oblast sociál-

ních věcí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhláškou stanovený Program statistického 
zjišťování pro konkrétní rok

Termín pro zaslání Zpravidla do 15. 2.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Přestupkové 

řízení dle  
zk. č. 89/1995 Sb.

Odbor sociálních věcí KÚ zajišťuje rozeslání výkazů  
obcím, jejich následný sběr s vyplněnými údaji  

a přeposlání výkazů MPSV

Odbor/oblast Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem
Co se vykazuje Vyhotovit tabulky s přehledem úvěrů, půjček, finančních výpomocí přijatých obcemi  

a DSO od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob a přehled výdajů ÚSC, 
které vyplývají z koncesních smluv dle koncesního zákona

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování 
návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných 
účtů kapitol státního rozpočtu

Termín pro zaslání 15. 2.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Dotace a finanční výpomoci
Co se vykazuje Obce jsou povinny provést finanční vypořádání poskytnutých dotací od MZE na zákla-

dě vyhl. č. 367/2015 Sb. a vykázat přehled o dotacích a návratných finančních výpomo-
cích týkajících se předchozího kalendářního roku.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 9 vyhl. č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání

Termín pro zaslání Do 15. 2. následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

20. ÚNOR A

Odbor/oblast Finanční/hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Podklady pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za kalendářní rok
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl.č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování 
návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných 
účtů kapitol státního rozpočtu

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 20. 2. následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle vyhlášky, kraj ur-

čuje dřívější termíny, aby mohl zaslané výkazy do tohoto data 
zkontrolovat, v jednotlivých krajích se budou termíny lišit.
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25. ÚNOR A

Odbor/oblast Roční údaje o poskytnutých garancích
Co se vykazuje Roční údaje o poskytnutých garancích – strukturu stanoví vyhl. č. 272/2017 Sb.,  

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monito-
rování a řízení veřejných financí; roční údaje o projektech partnerství veřejného  
a soukromého sektoru, strukturu stanoví táž vyhláška.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných finan-
cích, vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných 
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Termín pro zaslání 25. února následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Nesplnění povinnosti je dle § 8  

odst. 3 nebo 4 přestupkem  
s pokutou až do 100 000 Kč.

28. ÚNOR A

Odbor/oblast EP 10-01
Co se vykazuje Všechny ekonomické subjekty, mezi kterými jsou i obce, do jejichž činnosti patří výro-

ba a rozvod elektrické a tepelné energie.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Termín pro zaslání Do 28. února 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně
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Odbor/oblast Les 8-01
Co se vykazuje Všechny ekonomické subjekty (vč. obcí) spadající svou převažující ekonomickou čin-

ností do CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) s počtem zaměstnanců 20 a více a obce 
hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 28. února 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

Odbor/oblast EP 5-01
Co se vykazuje Výběrový vzorek z ekonomických subjektů (vč. obcí) všech odvětví
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Termín pro zaslání Do 28. února 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

Odbor/oblast Bezpečnost a krizové řízení
Co se vykazuje Aktualizace dat do dílčího plánu obrany (vyhodnocování OMN v rozsahu stanoveném 

KÚ)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 7a zk. č. 222/1999 Sb.,  o zajišťování obrany ČR

Termín pro zaslání Konec měsíce února

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Zajištění vybraných údajů majetkové evidence (VÚME) a provozní evidence (VÚPE), 

předání územně příslušnému vodoprávnímu úřadu
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 5 odst. 3

Termín pro zaslání Do 28. 2. za předchozí kalendářní rok

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 10 000 Kč Obec jako vlastník vodovodu nebo kanalizace  
pro veřejnou potřebu

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňují-

cích dřevin při obnově porostu (pouze ORP)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 28. 2., resp. 31. 8.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE
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Odbor/oblast Vodovody a kanalizace
Co se vykazuje Obce, jako vlastníci vodovodu nebo kanalizace jsou povinni na své náklady zajistit prů-

běžné vedení majetkové a provozní evidence svých vodovodů a kanalizací. Na majetko-
vou evidenci vodovodů a kanalizací se nevztahuje zákon o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem. Provozní evidence tvoří záznamy o zdrojích povrchových 
a podzemních vod využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace 
vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vody 
v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní de-
ník a dále provozní řády vedené podle zvláštních právních předpisů.  Obce, jako vlastníci 
vodovodu nebo kanalizace jsou dle § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích po-
vinni vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, stanovené 
vyhláškou č. 428/2001 Sb., bezplatně předávat v elektronické podobě a ve stanoveném 
formátu územně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 28. února 
za předcházející kalendářní rok. Vodoprávní úřad uvedené údaje za celý svůj územní 
obvod dle § 5 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zpracuje a předá je vždy do  
31. března v elektronické podobě a ve stanoveném formátu příslušnému ministerstvu  
k vedení ústřední evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 5 odst. 1–4 zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

Termín pro zaslání Do 28. 2. následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Výsledky provedených kontrol
Co se vykazuje Magistrát hlavního města Prahy – povinnost zveřejnit výsledky provedených kontrol 

za předcházející rok způsobem umožňujícím dálkový přístup
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 26 zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. ve spojení s čl. 6 odst. 2 usnesení vlády č. 689/2013  
o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působ-
nosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými 
úřady, Magistrátem hl. m. Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst

Termín pro zaslání MV musí být informováno neprodleně po zveřejnění výsledků kontrol podle usnesení vlády 
do 28. února následujícího roku 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Nesplnění povinnosti není sankcionováno, ale v případě kontroly 
výkonu přenesené působnosti svěřené Magistrátu hl. m. Prahy, 

která je MV prováděna každé 3 roky, by nesplnění povinnosti bylo 
hodnoceno jako porušení zákona, resp. usnesení vlády.

Struktura informo-
vání je určena čl. 

6 odst. 3 usnesení 
vlády č. 689/2013.
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Odbor/oblast Bezpečnost/Obecní policie
Co se vykazuje Informace týkající se obecní policie.

 
Obecní policie (obec) poskytuje MV na požádání informace o:  
a) počtu čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, 
b) věkové struktuře a kvalifikaci čekatelů a strážníků 
c) finančních nákladech na činnost obecní policie 
d) počtu přestupků projednaných v blokovém řízení podle skutkových podstat a celko-
vou výši uložených blokových pokut 
e) počtu oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu učiněných příslušným 
orgánům podle skutkových podstat 
f) počtu důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii ČR 
g) počtu případů použití služební zbraně strážníky 
h) počtu útoků na strážníky.“

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 2 písm. i) zk. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Termín pro zaslání Informace za kalendářní rok se poskytují do konce měsíce února následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Informace jsou poskytovány v listinné podobě nebo 
elektronicky podle vzoru, který je zveřejněn způso-
bem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup na 

https://www.mvcr.cz/clanek/udaje-pozadovane-mini-
sterstvemvnitra-o-obecnich-mestskych-policiich-za-

-rok-2018.aspx.
 

Rozsah požadovaných údajů je v souladu s § 27 odst. 4 
zk. č. 553/1991 Sb., o obecní policii vymezen  

v § 17 vyhl. č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o 
obecní policii.
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Odbor/oblast Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol
Co se vykazuje Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, která obsahuje: 

a) informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalen-
dářním roce podle části druhé zákona,  
b) informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním 
roce podle § 28 zákona,  
c) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sle-
dovaném kalendářním roce a  
d) přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu ve 
sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České 
republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Termín pro zaslání Do 28. února následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

NE
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Odbor/oblast Odpady
Co se vykazuje Povinnost zaslat obecnímu úřadu ORP každoročně hlášení  

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 95 odst. 3 zk. č. 541/2020 Sb., o odpadech ve spojení s vyhl. č. 273/2001, o podrobnostech 
nakládání s odpady

Termín pro zaslání Do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO

§ 122 odst. 1 
písm. g) a odst. 2  

písm. b) zk. č. 
541/2020 Sb., – 

pokuta, až
200 000 Kč pro 

obec, která neza-
šle ve stanovené 
lhůtě a ve stano-

veném
rozsahu hlášení  
o obecním sys-

tému. 

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal 
v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg ne-

bezpečného odpadu, s více než 100 t ostatních odpadů 
nebo s odpadem perzistentních organických znečišťují-
cích látek vymezených vyhláškou MŽP, je povinen zaslat 

do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných 
údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. 

Dle § 95 odst. 5 uvedeného zákona obec, která je
povinna zaslat hlášení podle odstavce 3, zasílá do 28. 
února následujícího roku hlášení o obecním systému 
za uplynulý kalendářní rok. Hlášení podle § 95 odst. 3 

až 5 kontroluje a zpracovává obecní úřad ORP příslušný 
podle místa vzniku odpadu.
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V BŘEZNU

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Povinnost ORP III. typu předložit podklady, projednané a objektivizované finanční 

rozvahy k sestavení rozpisu rozpočtu přímých výdajů
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. MŠMT č. j. 14281/2018 ze dne 11. 4. 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 
rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí  
s rozšířenou působností

Termín pro zaslání Únor a březen

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

ORP III. typu – směrnice tak 
stanovuje nové povinnosti 
pro obce v oblasti rozpisu 

tzv. přímých výdajů

4. BŘEZNA

Odbor/oblast Odp 5-01
Co se vykazuje Výběrový vzorek ekonomických subjektů (vč. obcí) spadající svou převažující ekono-

mickou činností do CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství), 05 až 36 (prů-
mysl, energetika, zásobování vodou), 37 až 39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňo-
vání odpadů, sanace), 41 až 43 (stavebnictví), 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, 
ubytování), 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti), 
84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby). Pro rok 2022 je 
odhadováno celkem 60 subjektů z řad obcí a krajů.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 4. března 2022

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

31
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18. BŘEZNA

Odbor/oblast VI 1-01
Co se vykazuje Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železnic, PRISKO, a. s., územní 

samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská 
povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednot-
ky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku. Pro rok 
2022 se dotkne odhadem 12774 subjektů z řad obcí a krajů.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 18. března 2022

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

24. BŘEZNA

Odbor/oblast ŽP 1-01
Co se vykazuje Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství,  

lesnictví, rybářství), CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),  
CZ-NACE 49 až 52 (doprava a skladování), obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočto-
vé organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Pod-
půrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, Státní fond 
životního prostředí. Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a počet zaměstnan-
ců. Pro rok 2022 je odhadováno, že se dotkne kolem 2500 subjektů z řad obcí a krajů.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 24. března 2022

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně
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31. BŘEZNA

Odbor/oblast Přehled přestupků – obecně
Co se vykazuje Údaje dle § 110 z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

Termín pro zaslání Do 31. 3. kalendářního roku za rok předchozí

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Obce jako provozovatelé vodovodu jsou povinni provádět odběry vzorků surové vody 

v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v 
elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu  
a příslušnému správci povodí. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 13 odst. 3

Termín pro zaslání Do 31. 3. následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Dle § 33 odst. 6 písm. f ) zákona o vodovodech  
a kanalizacích až 100 000 Kč
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Odbor/oblast Přestupek provozovatele vozidla – cizinec – agenda
Co se vykazuje Obecní úřad poskytuje údaje o počtu zahájených řízení, ve kterých obecní úřad postu-

poval ve smyslu ustanovení § 125j odst. 1 zk. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (je-li podezřelým ze spáchání přestupku 
osoba s bydlištěm v jiném členském státě EU, obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí této osobě spolu s oznámením o zahájení řízení zašle informační formulář v úředním 
jazyce členského státu Evropské unie, ve kterém má podezřelý bydliště; týká se pře-
stupků vymezených ve výše citovaném ustanovení).

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 125j odst. 3 zk. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů 

Termín pro zaslání 31. 3.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Realizace protidrogové politiky
Co se vykazuje Obce s rozšířenou působností zasílají krajskému úřad podklady pro vypracování výroč-

ní zprávy o realizaci protidrogové politiky.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Termín pro zaslání Do 31. 3.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast ÚNP 4-01
Co se vykazuje Ekonomické subjekty – právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových 

organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační slož-
ky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost 
zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům ČSÚ na základů údajů  
v RES. Pro rok 2022 je odhadováno kolem 730 subjektů z řad obcí a krajů.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhláška č. 466/2020 Sb., o Programu statistic-
kých zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statis-
tických zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 31. března 2022

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

Odbor/oblast Lesní hospodářství
Co se vykazuje Ze zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ani ze zákona č. 149/2003 Sb., o reprodukč-

ním materiálu lesních dřevin neplynou samotným obcím žádné speciální oznamovací 
povinnosti. Tyto zákony stanoví oznamovací povinnosti pouze ve vztahu k vlastnictví 
lesa, tedy v případě, že obec je vlastníkem lesů, případně obcím s rozšířenou působ-
ností (ORP) k výkonu státní správy lesů v přenesené působnosti takto: Zpravodajská 
povinnost k zaslání výkazu LES (MZe) 1-01 o hospodaření v lesích, která je uložena 
vlastníkům lesa, vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 10 tohoto zákona je tato povinnost stanovena v rámci 
každoročně schvalovaného Programu statistických zjišťování pro daný rok, který je 
stanoven vyhláškou, který ČSÚ ve spolupráci s ministerstvy a jinými správními úřady 
vyhlásí vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. Výkaz je průběžně 
zveřejňován na internetových stránkách MZE pod: http://eagri.cz/public/web/mze/mi-
nisterstvo-zemedelstvi/statistika/

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 10 z. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 31. března každoročně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Za nesplnění zpravodajské povinnosti podle § 10 odst. 3  
zákona o státní statistické službě hrozí právnické osobě 
podle § 26 tohoto zákona pokuta ve výši do 100 000 Kč.
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Odbor/oblast Přestupková agenda – MV – GŘ HZS ČR
Co se vykazuje Obce jsou povinny poskytnout níže uvedené údaje, které se, je-li to vzhledem k jejich po-

vaze možné, vztáhnou k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků: 
a) počet podnětů k zahájení řízení o přestupku, 
b) počet odložených věcí, 
c) počet zahájených řízení o přestupku, 
d) počet zastavených řízení o přestupku, včetně počtu řízení ukončených rozhodnutím  
o schválení dohody o narovnání 
e) počet pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku, 
f) počet a druhy uložených správních trestů, včetně jejich průměrné výměry, 
g) počet a druhy uložených ochranných opatření, 
h) počet pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu, 
i) počet pravomocných rozhodnutí, kterými byla mimořádně snížena výměra pokuty,  
j) počet podaných odvolání, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně rozhodnuto.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákona č. 320/2015 Sb., o HZS ČR 
a na základě ustanovení § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich

Termín pro zaslání Nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po roce, pro jehož období se přehled zpracovává

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE Obcím a krajům je zaslána šablona MS Excel

Odbor/oblast Obce jako vlastník lesa
Co se vykazuje Obce jako vlastnící lesa mají dle § 40 zk. č. 289/1995 Sb., o lesích vést lesní hospodář-

skou evidenci (LHE), jejíž souhrnné údaje předávají do 31.03. následujícího roku na 
místně příslušné ORP, které je do konce dubna předá ÚHÚL jako podklad do Centrální 
evidence systému  
náležité péče (CESNaP) v souladu s § 6a zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dře-
vařských výrobků na trh.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 40 zk. č. 289/1995 Sb., o lesích ve spojení s § 6a zk. č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dře-
vařských výrobků na trh

Termín pro zaslání Do 31. 3. každoročně, ORP následně do konce dubna

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ročně NE Sankce ve zmíněných předpisech nejsou explicitně  
stanoveny, povinnost je však ustanovena zákonem.
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Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/vodní hospodářství
Co se vykazuje Provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou, prová-

dět jejich rozbory a zasílat v předepsané elektronické podobě prostřednictvím databá-
ze spravované ČHMÚ.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 13 odst. 3 zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Termín pro zaslání Do 31. 3.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč Obec jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odbor/oblast Dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze 
státních finančních aktiv

Co se vykazuje Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo  
z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv předloží:  
a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku 
podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 vyhlášky, 
b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na 
projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu 
podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,  
c) komentář. 
Příjemce zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na pří-
jmový účet v případě vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté  
z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpo-
čtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Termín pro zaslání 31.  3. následujícího roku 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Stavebnictví
Co se vykazuje Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování – uloženo zpracovávat 

vždy za uplynulý kalendářní rok dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, 
Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování a obecních stavebních 
úřadů a následně zpracovat analýzu stavu na úsecích výše uvedeného a vyhodnocení 
dotazníkového šetření  a předložit tuto analýzu vládě vždy každý třetí rok ke dni 30. 
6. Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních staveb-
ních úřadech probíhá zpravidla vždy v únoru každého roku prostřednictvím on-line 
aplikace. Jedná se o výkon přenesené působnosti založený usnesením vlády a nejsou 
stanoveny sankce.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Usnesení ze dne 19. 10. 2011 č. 774

Termín pro zaslání do 31. 3. následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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V DUBNU

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní 

správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodář-
skými subjekty a orgány st. správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Termín pro zaslání duben

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Agenda veřejného opatrovnictví
Co se vykazuje Sběr dat o počtu opatrovanců a financování výkonu agendy veřejného opatrovnictví
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Dle výzvy MV

Termín pro zaslání duben

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Obec neobdrží příspěvek od MV na výkon 

agendy veřejného opatrovnictví  
na následující rok

Rozhodné datum je k 31. 3.

10. DUBNA

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehled živnostenských kontrol v souvislosti s konáním hromadných extrémistických 

akcí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 14. 10. 2002, 

kterým byla schválena opatření směřující k potírání hro-
madných extremistických akcí vč. „Pravidel spolupráce“.
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15. DUBNA

Odbor/oblast Přestupky
Co se vykazuje Přestupky proti občanskému soužití spáchané mezi osobami žijícími ve společném 

obydlí nebo osobami, které byly v minulosti osobami blízkými (např. druh/družka, 
manžel/manželka) – domácí násilí

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Usnesení vlády č. 126 ze dne 23. 2. 2015, kterým byl schválen Akční plán prevence domácího  
a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018

Termín pro zaslání Zpravidla do 15. 4.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
Krajský úřad sbírá údaje od obcí projednávajících pře-
stupky souhrnnou statistiku za celý správní obvod pak 

odesílá na MV

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře (pouze ORP)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna, dubna, července a října

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
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29. DUBNA

Odbor/oblast Kult 6-01
Co se vykazuje Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání, Česká televize a držitelé licencí 

pro původní televizní vysílání. Jednotky poskytující audiovizuální mediální služby na 
vyžádání evidované na základě zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání). Je odhadováno kolem 3 subjektů z řad obcí a krajů pro rok 2022.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání do 29. dubna

30. DUBNA

Odbor/oblast Vodovody a kanalizace
Co se vykazuje Obce, jako vlastníci vodovodů nebo kanalizace, popřípadě provozovatelé, pokud 

jsou k tomu vlastníkem zmocněni, jsou povinny nejpozději do 30. dubna kalendář-
ního roku způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 482/2001 Sb. zveřejnit porovnání 
všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené 
skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot 
kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnány jsou obce, jako vlastníci vodovodu 
nebo kanalizace, popřípadě provozovatelé, povinny zaslat v elektronické podobě  
a ve stanovené formě MZE. V případě, že v předchozím kalendářním roce bylo zpra-
cováno více kalkulací cen pro vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace 
a na MZE se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu předání i součtová kalkula-
ce.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 36 odst. 5 zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Termín pro zaslání Do 30. dubna kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Pokuta až do  
50 000 Kč

§ 33 odst. 3 písm. d) bod 2.  zákona o vodovodech  
a kanalizacích

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka
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V KVĚ TNU

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje MZE005/Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Termín pro zaslání květen

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Zápis dětí do MŠ na následující školní rok se koná v období od 2. května do 16. května, 

termín a místo zápisu stanoví ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způ-
sobem v místě obvyklým. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 34 zk. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Zápis dětí do ZŠ – obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, 

poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní 
docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle 
odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naroze-
ní a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 36 zk. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně
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31. KVĚ TNA

Odbor/oblast Vzdělávání – akreditace
Co se vykazuje V případě obcí, které jsou akreditovanou vzdělávací institucí je stanovena povinnost 

zasílat písemnou zprávu obsahující základní údaje o vzdělávání poskytovaném dle 
zákona o úřednících v uplynulém roce.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 39 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů

Termín pro zaslání Do 31. května následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
V rámci připravované novely zákona o úřední-

cích se při nesplnění povinnosti počítá se sankcí 
odnětí akreditace vzdělávací instituce.
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30. ČERVNA

Odbor/oblast Výkon státní správy v oblasti péče o válečné hroby
Co se vykazuje Obecní úřady ORP vedou evidenci válečných hrobů, které jsou v jejich správním 

obvodu, a jsou povinny informovat příslušný KÚ o počtech a o stavu válečných hrobů 
vedených v jejich evidenci. Obdobně KÚ vedou souhrnnou evidenci válečných hrobů 
v jejich správním obvodu a informují MO o počtech a o stavu válečných hrobů, které 
vedou v evidenci.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 4 zk. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Termín pro zaslání Konec června kalendářního roku, a to podle stavu k 31. 12. předchozího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
Krajské úřady následně podávají informace MO  

do konce září kalendářního roku podle stavu  
k 31.12. předchozího roku.

Odbor/oblast Sociální služby
Co se vykazuje Údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování 

základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb,  
a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována,  
a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby  
z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách, a údaje o počtu osob, 
u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle 
druhů těchto opatření.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Termín pro zaslání Do konce června následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 50 000 Kč Přestupek dle § 107 odst. 2 písm. k) z. č. 108/2006 Sb.
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Odbor/oblast Hospodaření obcí
Co se vykazuje Žádost o přezkoumání hospodaření 
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC  a DSO

Termín pro zaslání Do 30. 6. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE Pokud ÚSC žádost nepošle, oddělení přezkumu a hospoda-
ření obcí a DSO vykoná přezkoumání ze zákona.

Odbor/oblast Hospodaření obcí
Co se vykazuje Informace o zadání přezkoumání auditorovi
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Do 30. 6. kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
Pokud ÚSC neoznámí zadání přezkoumání auditorovi, ani 
nepožádá KÚ, vykoná přezkoumání oddělení přezkumu 

hospodaření obcí a DSO.

Odbor/oblast Výkon státní správy – osobní doklady
Co se vykazuje Informace o vyhotovených občanských průkazech a cestovních pasech, u nichž obecní 

úřad obce s rozšířenou působností zjistil nesprávnost v nich zpracovávaných osobních 
údajích o držiteli, jestliže nesprávný údaj byl zadán oprávněnou úřední osobou zpraco-
vávající žádost.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Čl. 33 odst. 1 Směrnice MV č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018 k zákonu  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, zk. č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech a zk. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Termín pro zaslání Do 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE Informaci zasílá oprávněná úřední osoba, popř. vedoucí 
příslušného oddělení, a to poštou nebo datovou schránkou.
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V ČERVENCI

Odbor/oblast Sociální věci/ zdravotní oblast
Co se vykazuje Výkaz vydaných žádanek a receptů opiátů
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Na základě požadavků KÚ a pro potřeby KÚ (viz zákon č.  167/1998 Sb., o návykových látkách  
a o změně některých zákonů)

Termín pro zaslání červenec

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE Agendu zajišťují pouze ORP  
III. typu

10. ČERVENCE

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Krajský úřad – podněty podle § 58 odst. 3 a 4 zk. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

podané jinými orgány veřejné správy.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1. a 10. 7.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehled živnostenských kontrol v souvislosti s konáním hromadných extrémistických 

akcí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 14. 10. 2002, 

kterým byla schválena opatření směřující k potírání hro-
madných extremistických akcí vč. „Pravidel spolupráce“.
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Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Vyhodnocování spolupráce s ČOI
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1. a 10. 7.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

15. ČERVENCE

Odbor/oblast Kontrola přístupových oprávnění k IS RŽP – protokol
Co se vykazuje Zkontrolování přístupových oprávnění k IS RŽP; dokument se vyplňuje 2x ročně –  

k 1. 1. a k 1. 7. v daném kalendářním roce
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna a července v daném kalendářním roce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Odbor/oblast Podněty dotčených orgánů na zrušení nebo pozastavení provozování živnosti
Co se vykazuje Viz název
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Dle pokynů MPO ČR

Termín pro zaslání Do 15. 1. a 15. 7. v daném kalendářním roce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE
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Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře (pouze ORP)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna, dubna, července a října

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE

Odbor/oblast Ceny Nájem 2-01
Co se vykazuje Všechna města a obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  

a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, souhrnně za celé své správní území,  
v jejichž vlastnictví jsou nájemní byty. Ekonomické subjekty s významným počtem 
bytů ve vlastnictví. Pro rok 2022 je odhadováno 4480 subjektů. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání 15. července

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO – u všeho, co je podle zákona o státní 
statistické službě

15. ČERVENCE

Odbor/oblast Finanční/hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Informace o schválení/neschválení účetní závěrky
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl.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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl.č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 5 000 Kč



58



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31     

Sr
pe

nPoznámky



60

Poznámky



61

31. SRPNA

Odbor/oblast Veřejné služby v přepravě cestujících
Co se vykazuje V případě přijetí a vyhlášení novely zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách  

v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (projednávané nyní Parlamentem 
České republiky) bude v rámci zajišťování dopravní obslužnosti obec (objednatel) po-
vinna vždy do 31.08. kalendářního roku poskytnout MD souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby přímo použitelného předpisu EU za předchozí kalendářní rok. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů – v 
případě přijetí novely!

Termín pro zaslání Každoročně za předchozí rok k 31. 8.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Pokuta do výše 500 000 Kč

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňují-

cích dřevin při obnově porostu (pouze ORP)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 28. 2., resp. 31. 8.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE
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Odbor/oblast EP 6-01
Co se vykazuje Ekonomické subjekty zabývající se distribucí a redistribucí elektřiny a zemního plynu, 

které mají pro tyto činnosti udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmín-
kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých zákonů. Je odhadováno kolem 81 subjektů z řad obcí a krajů. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 31. 8.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
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30. Z ÁŘÍ

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s vyhotovením lesní hospodářské 

osnovy (pouze ORP)
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), Směrnice MZE  
č. j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Nejpozději do 30. 9.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x za 10 let NE
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V ŘÍJNU

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Ověření správnosti údajů vykazovaných jednotlivými právními subjekty.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. MŠMT č. j. 14281/2018 ze dne 11.04.2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy roz-
pisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšíře-
nou působností

Termín pro zaslání říjen a listopad

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE Obce s rozšířenou působností III. typu

10. ŘÍJNA

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehled živnostenských kontrol v souvislosti s konáním hromadných extrémistických 

akcí
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání 10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 14. 10. 2002, 

kterým byla schválena opatření směřující k potírání hro-
madných extremistických akcí vč. „Pravidel spolupráce“.
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15. ŘÍJNA

Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/lesní hospodářství
Co se vykazuje Uplatnění nároku na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře (pouze ORP).
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 289/1995 Sb., o lesích, Směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Termín pro zaslání Do 15. dne měsíců ledna, dubna, července a října

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
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V LISTOPADU

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Ověření správnosti údajů vykazovaných jednotlivými právními subjekty.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. MŠMT č. j. 14281/2018 ze dne 11. 4. 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy roz-
pisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšíře-
nou působností

Termín pro zaslání říjen a listopad

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE Obce s rozšířenou působností III. typu
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31. PROSINCE

Odbor/oblast Lesní hospodářství
Co se vykazuje Je-li obec držitelem licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do 

oběhu, má povinnost podávat každoročně hlášení pověřené osobě (Ústav pro hospo-
dářskou úpravu lesů).

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 24 odst. 2 zk. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Termín pro zaslání K 31. 12. daného roku, doručeno musí být do 15. 1. následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Sankce ve zmíněných předpisech 
nejsou explicitně stanoveny, 

povinnost je však ustanovena 
zákonem.

Hlášení se podává i v případě, že 
subjekt neuváděl reprodukční materiál 
lesních dřevin do oběhu – tzv. nulové 

hlášení.

Odbor/oblast Přenesená působnost – osobní doklady
Co se vykazuje Informace o vyhotovených občanských průkazech a cestovních pasech, u nichž obecní 

úřad obce s rozšířenou působností zjistil nesprávnost v nich zpracovávaných osobních 
údajů o držiteli, jestliže nesprávný údaj byl zadán oprávněnou úřední osobou zpraco-
vávající žádost.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Čl. 33 odst. 1 Směrnice MV č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018  
k zk. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, zk. č. 328/1999 Sb.,  
o občanských průkazech a zk. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Termín pro zaslání Do 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE
Informaci zasílá oprávněná úřední osoba, popř. vedoucí 

příslušného oddělení, a to poštou nebo datovou  
schránkou
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Odbor/oblast Bezpečnost a krizové řízení
Co se vykazuje Standardizované hlášení předávané prostřednictvím operačních a informačních středi-

sek integrovaného záchranného systému.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

NV č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v souladu s § 14 tohoto zákona

Termín pro zaslání Při cvičení krizového štábu, mimořádných událostí a krizových stavech

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle situace, minimálně  
1x ročně při cvičení NE

Odbor/oblast Cenová mapa stavebních pozemků
Co se vykazuje Před vydáním cenové mapy stavebních pozemků obecně závaznou vyhláškou je obec 

povinna, podle  § 10 odst. 5 zákona o oceňování majetku, předložit její návrh Minister-
stvu financí k vyjádření. V případě vydání cenové mapy stavebních pozemků obecně 
závaznou vyhláškou vzniká obci povinnost vůči MF tuto obecně závaznou vyhlášku, jíž 
byla cenová mapa vydána, zaslat ke zveřejnění v Cenovém věstníku, podle  § 10 odst. 5 
zákona o oceňování majetku.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů

Termín pro zaslání Dle vydání OZV

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

V případě vydání OZV NE

Odbor/oblast Ceny Les-1-04
Co se vykazuje Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01, 02 a 03 (zemědělství, 

těžba dřeva a rybolov), CZ-NACE 16 (zpracování dřeva), CZ-NACE 91.04 (činnost bota-
nických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků), které realizují 
prodej surového dříví pro odběratele v České republice. Odhadovaný počet oslovených 
obcí a krajů v roce 2022 je 53.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhláška o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO

5



Odbor/oblast ČÚZK
Co se vykazuje Obce: a) vyhlašují ve svém územním obvodu způsobem v místě obvyklým na základě 

oznámení katastrálního úřadu zahájení revize katastru a obnovy katastrálního ope-
rátu, vysílají na ně své zástupce, spolupracují při zajišťování účasti vlastníků a jiných 
oprávněných a podávají o nich dostupné informace nezbytné pro provedení revize 
katastru a obnovy katastrálního operátu, b) pečují o trvalé označení územních hranic 
obcí a na vyzvání katastrálního úřadu je označí ve stanovené lhůtě určeným způsobem, 
c) spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově kata-
strálního operátu na území obce, d) vyjadřují se ke změnám v pomístním názvosloví. 
Ustanovení § 38 odst. 2 zk. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  
pak dále stanovuje, že pokud obce neoznačí hranice podle odst. 1 písm. b), může 
katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice označit na náklady obce. Mimo povinností 
stanovených v § 38 katastrálního zákona mohou mít obce vůči katastrálním úřadům 
i další povinnosti plynoucí z jejich postavení jakožto orgánu veřejné moci a stanovené 
§ 39 katastrálního zákona. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 38 a § 39 zk. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

NE

Katastrální zákon nestanovuje sankce za případ-
né nesplnění spolupráce a povinností daných  

§ 38 a § 39 katastrálního zákona, nicméně 
plnění těchto povinností vyplývá zejména ze 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a je spojeno 
se zásadou tzv. dobré správy. 
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Odbor/oblast Daň z přidané hodnoty
Co se vykazuje Údaje, které jim stanoví zákon, a to v rozsahu a struktuře stanovené tímto zákonem, 

příp. daňovým řádem.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle zákona ANO

7

Odbor/oblast Daň z nemovitých věcí
Co se vykazuje Pokud obec vydá obecně závaznou vyhlášku, zákon o dani z nemovitých věcí stano-

ví povinnost jejího zaslání správci daně, a to nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí její 
platnosti, což se vztahuje na veškeré vydané obecně závazné vyhlášky – viz § 16a 
zk. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Z hlediska platnosti a účinnosti obecně 
závazné vyhlášky zákon o dani z nemovitých věcí stanoví, že obecně závazná vyhláška 
musí nabýt platnosti do 1. října zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna 
následujícího zdaňovacího období – viz § 16a zákona o dani z nemovitých věcí, avšak 
s výjimkou týkající se mimořádné události. V případě vydání obecně závazné vyhláš-
ky týkající se osvobození nemovitých věcí od daně z nemovitých věcí z důvodu řešení 
důsledků mimořádné, zejména živelní události, musí být obecně závazná vyhláška 
vydána tak, aby nabyla účinnosti nejpozději do 31. března roku následujícího po zda-
ňovacím období, v němž k mimořádné události došlo – viz § 17a zákona o dani z nemo-
vitých věcí.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, Obecně závazná vyhláška obce v oblasti daně z 
nemovitých věcí

Termín pro zaslání Dle OZV

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

NE



Odbor/oblast Daňové povinnosti
Co se vykazuje Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období tak, jak jsou 

vymezena v zákoně o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 odst. 1 daňové-
ho řádu, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový 
subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou audi-
torem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové 
přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Termín pro zaslání Dle zk. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně Sankce stanoví 
zákon

Obce jakožto poplatníci daně z příjmů právnických osob 
jsou povinné podávat daňové přiznání.

Odbor/oblast Dluhová brzda
Co se vykazuje Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % 

průměru jejích příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh obce k rozvaho-
vému dni 60 % průměru jejích příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je obec povinna 
jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého 
dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud tak neučiní, 
MF v následujícím kalendářním roce rozhodne dle zk. č. 243/2004 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům o pozastavení převodu jejího podílu na výnosu daní.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Termín pro zaslání Průběžně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO

Přímou sankci zákon neupravuje, ale odkazuje 
na zákon č. 243/2004 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územní samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon  
o rozpočtovém určení daní) – § 6a. 
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Odbor/oblast Dotace poskytnuté obci ze SR prostřednictvím KÚ
Co se vykazuje Finanční vypořádání dotace poskytnuté obci ze státního rozpočtu prostřednictvím 

krajského úřadu, písemně prostřednictvím DS či pošty
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 75 zk. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících záko-
nů (rozpočtová pravidla); vyhl. č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhl. o finanč-
ním vypořádání) 

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní rok v průběhu ledna a února následujícího roku, nejpozději v termí-
nu stanoveném dle příslušného právního předpisu (5. 2. vyjma dotací z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa – zde do 15. 2.)

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Porušení rozpočtové kázně dle 

§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla.

Týká se obcí, které obdrží dotace ze státního 
rozpočtu prostřednictvím kraje (typicky na 

pokrytí volebních výdajů)

9

Odbor/oblast Finanční hospodaření obce
Co se vykazuje Povinnost zpracování výhledu rozpočtu
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně ANO
Přestupek dle § 22 a zákona 

250/2000 Sb.; Napomenutí až  
1 000 000 Kč

Odbor/oblast Finanční hospodaření obce
Co se vykazuje Další povinnosti dle zákona 250/2000 Sb.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně ANO Přestupky dle § 22a zk. č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů



Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje V případě zjištěných chyb a nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospoda-

ření zpracované KÚ nebo auditorem podat písemnou informaci KÚ o přijatých opat-
řeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření zpracované KÚ nebo auditorem.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Nejpozději do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpra-
cované KÚ nebo auditorem spolu se závěrečným účtem v orgánech ÚSC

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 50 000 Kč

10

Odbor/oblast Finanční hospodaření obce
Co se vykazuje Zveřejnění návrhu a schváleného rozpočtu, návrhu a schváleného závěrečného účtu, 

schválených rozpočtových opatření, návrhu a schváleného výhledu rozpočtu a případ-
ně i návrhu a schválených pravidel rozpočtového provizoria dle zákona 250/2000 Sb. 
(návrh alespoň na 15 dnů až do schválení, schválené dokumenty do 30 dnů od jejich 
schválení v příslušném orgánu).

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně ANO
Přestupek dle § 22a zákona 

250/2000 Sb.; Napomenutí až  
1 000 000 Kč
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti

Termín pro zaslání Za měsíční období do 20. dne následujícího měsíce; za období leden až prosinec do 10. úno-
ra následujícího roku; za období leden a za období červenec se výkazy nepředkládají.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

10x ročně ANO

Pozastavení poskytování roz-
počtových prostředků dle § 20 
odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Výkaz zisků a ztrát.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Termín pro zaslání Čtvrtletně – ke stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 20./25. dne 
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do 20./25. 2. 
následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Příloha.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Termín pro zaslání Čtvrtletně – ke stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 20./25. dne 
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do 20./25. 2. 
následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje V případě přezkoumání hospodaření auditorem předat krajskému úřadu stejnopis 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem  
v orgánech ÚSC

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 50 000 Kč
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje V případě zjištěných chyb a nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospoda-

ření zpracované KÚ nebo auditorem uvést lhůtu, ve které podá ÚSC příslušnému KÚ 
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (v rámci písemné informace zaslané KÚ  
o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření zpracované KÚ nebo auditorem).

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Nejpozději do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpra-
cované KÚ nebo auditorem spolu se závěrečným účtem v orgánech ÚSC

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 50 000 Kč

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje V případě zjištěných chyb a nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospo-

daření zpracované KÚ nebo auditorem zaslat KÚ písemnou zprávu o plnění přijatých 
opatření

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Ve lhůtě, kterou si ÚSC do DSO samo stanovilo

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Rozvaha.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Termín pro zaslání Čtvrtletně – ke stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 20./25. dne 
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do 20./25. 2. 
následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Pomocný analytický přehled – část I.–XIII.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů

Termín pro zaslání Čtvrtletně – ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 20./25. dne 
následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. – řádná účetní závěrka, a to do 20./25. 2. 
následujícího roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Pomocný analytický přehled – část XIV.–XVII.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Přehled o peněžních tocích
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle vy-
hlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby mohl 
zaslané výkazy do tohoto data zkontrolovat, 
v jednotlivých krajích se budou termíny lišit.
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Přehled o změnách vlastního kapitálu.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. 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 tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO 5 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Roční údaje o poskytnutých garancích.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jedno-
tek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamů; zk. č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 
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Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jedno-
tek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamů; zk. č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Termín pro zaslání Ročně, tj. ve stavu k 31. 12.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Do 100 000 Kč

Uvedené termíny jsou nejzazší termíny dle 
vyhlášky, kraj určuje dřívější termíny, aby 

mohl zaslané výkazy do tohoto data zkontro-
lovat, v jednotlivých krajích se budou termíny 

tedy lišit. 

Odbor/oblast Finanční hospodaření ÚSC či DSO
Co se vykazuje Přehled o použitých konsolidačních položkách – tabulka pro kraj.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Požadavek kraje pro zajištění kontroly souladu konsolidačních položek mezi obcemi

Termín pro zaslání Za měsíční období do 12. dne následujícího měsíce. Za období leden až prosinec do 29. led-
na následujícího roku. Za období leden a za období červenec se výkazy nepředkládají.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

10x ročně NE
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Odbor/oblast Hazardní hry
Co se vykazuje Obce, na jejichž území jsou provozovány hazardní hry stanovené zákonem.   
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Termín pro zaslání Obec má povinnost MF zaslat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, tech-
nická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech 
a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém 
čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování 
těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona  
o hazardních hrách stanovuje 

lhůtu pro zaslání obecně závaz-
né vyhlášky nejpozději do  

5 kalendářních dnů ode dne 
jejího vyhlášení.  

Lhůty pro vkládání údajů  
a dokumentů do SDSL jsou  

upraveny speciálně dále.

Sankce zákon 
nestanoví

Vzhledem k tomu, že je obec z hlediska 
zákona o daních z příjmů považována za tzv. 

veřejně prospěšného poplatníka, platí u ní 
výjimka z povinnosti podávat daňové přiznání 
dle § 38mb písm. a) zákona o daních z příjmů 
včetně výjimky z oznamovací povinnosti dle  
§ 38mc tohoto zákona, a to za podmínky, že 
má pouze příjmy, které nejsou předmětem 

daně, příjmy od daně osvobozené nebo 
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle 
zvláštní sazby daně, a nemá povinnost uplat-

nit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu  
8 zákona o daních z příjmů. 
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Odbor/oblast Hlavní město Praha – přezkoumávání hospodaření
Co se vykazuje Hlavní město praha – dle § 4 odst. 1 zákona o přezkoumávání hospodaření ÚSC musí 

hlavní město Praha MF požádat o přezkoumání hospodaření, nebo v téže lhůtě ozná-
mit, že se rozhodlo přezkoumání zadat auditorovi nebo auditorské společnosti (dále 
také „auditor“). 
Dle  § 4  odst. 8 zákona o přezkoumávání hospodaření ÚSC musí hlavní město Praha MF 
informovat bez zbytečného odkladu MF o uzavření smlouvy s auditorem, nejpozději 
do 31. ledna následujícího roku.  
Podle § 12 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření ÚSC pak vedle oznamovací 
povinnosti musí MF také předat stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní auditorem, a to do 15 dnů po jejím projednání v orgánech hlavního města Prahy. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Termín pro zaslání Povinnost dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona musí hlavní město Praha splnit každý rok  
do 31. 6. 
Povinnost dle ustanovení § 4 odst. 8 zákona musí hlavní město Praha splnit di 31. 1. následu-
jícího roku. 
Povinnost dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona musí hlavní město Praha splnit do do 15 dnů 
po projednání zprávy v orgánech hlavního města Prahy. 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO

Odbor/oblast Hospodaření
Co se vykazuje Zaslání zprávy o přezkoumání hospodaření auditorem.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO 

Termín pro zaslání Do 15 dnů po projednání auditorské zprávy

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO pokuta za přestupek
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Odbor/oblast Jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním 
službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

Co se vykazuje Dle článku 4 Nařízení (EU) 2018/1724 jsou místní samosprávy a obce povinny poskytovat 
prostřednictvím Jednotné digitální brány informace týkající se svozu odpadů. Konkrétně 
dle vodítek Evropské komise by samosprávy měly informovat o následujících položkách: 
jak je organizován sběr/likvidace odpadu, jaké systémy jsou k dispozici pro recyklaci 
domovního odpadu, jak často se shromažďuje a kde si lidé mohou vzít své odpadky  
k recyklaci nebo likvidaci, jak zaplatit za svoz/likvidaci odpadu a jaké jsou náklady.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Termínem pro splnění povinností týkající se poskytování informací místními samosprávami 
je 12. 12. 2022. Podrobnější informace ke konkrétnímu provedení budou podány ve vládním 
materiálu k implementaci Jednotné digitální brány, jak bylo dohodnuto v rámci mezirezort-
ního připomínkového řízení k materiálu „Implementace nařízení EU o Jednotné digitální 
bráně“, který byl schválen vládou 11. 5. 2020 v rámci usnesení č. 525. Předpokládané datum 
předložení navazujícího materiálu je do 31. 12. 2021. Toto datum se však ještě může změnit 
z důvodu čekání na technické řešení, které má připravit Evropská komise. Cílem MPO je najít 
takové řešení, které bude pro obce co nejméně náročné.

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO

Nesplnění informační povinnosti může vést až k říze-
ní proti členským státům ve věci nesplnění závazků 
vyplývajících z práva EU, tedy k tzv. infringementu 

dle čl. 258 Smlouvy o fungování EU.

Odbor/oblast Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol
Co se vykazuje Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol, na jejichž základě 

oznámily státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, 
že byl spáchán trestný čin a dále o zjištěních neoprávněného použití, zadržení, ztráty 
nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč – obce je po-
skytují pouze v případě, že dojde k odhalení závažného zjištění dle uvedeného.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Termín pro zaslání Do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka
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Odbor/oblast Jízdní řády obcí
Co se vykazuje Obec jako drážní správní úřad je povinen postoupit schválený jízdní řád MD, které 

vede pro potřeby veřejnosti Celostátní informační systém o jízdních řádech.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 41 odst. 3 zk. č. 266/1994 Sb., o dráhách

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Zákon lhůtu nestanovuje, postoupení 
by mělo proběhnout bez zbytečného 

odkladu obratem.
ANO

Nezanesení příslušných úda-
jů do Celostátního informač-

ního systému

Odbor/oblast Krizové řízení
Co se vykazuje Povinnost starosty ORP a starosty obce, povinnosti OÚ ORP a OÚ.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 18–24

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 34

Odbor/oblast Krizové řízení
Co se vykazuje Povinnosti starosty ORP a starosty obce, povinnosti OÚ ORP a OÚ.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,  
§ 12–16

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 28
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Odbor/oblast Krizové řízení
Co se vykazuje Povinnosti obecního úřadu ORP.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 25

Odbor/oblast Kultura
Co se vykazuje Výkaz Kult (MK) 24-01 – Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené 

působnosti týkajících se stání památkové péče (mutace A pro ORP).
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, § 7

Termín pro zaslání leden až březen následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO pokuta za přestupek

Odbor/oblast Kultura
Co se vykazuje Výkaz za zpravodajskou jednotku, jíž je obec zřizovatelem – zejména malé knihovny 

bez profesionálních pracovníků.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 7 zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání leden až březen následujícího kalendářního roku

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO pokuta za přestupek
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Odbor/oblast Kultura
Co se vykazuje Rezortní statistika kultury – zodpovídá za ni MK, na základě příkazní smlouvy ji prová-

ní Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Rezortní statistika kultury 
obsahuje 12 statistických zjišťování, obcí se z tohoto přímo týká Kult (MK) 24-01 Roční 
výkaz orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkající se státní památkové péče 
(mutace A pro ORP). Dále pokud je obec zřizovatelem jakékoliv kulturní instituce (mu-
zea, památky zpřístupněné za vstupné, kulturního domu aj.), potom se na ní vztahuje 
vyplňování dalšího odpovídajícího výkazu Kult (MK) 17-01, Kult (MK) 14-01, Kult (MK) 
22-01 aj. V oblasti knihoven obec vyplní výkaz Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně 
za zpravodajskou jednotku, jíž je zřizovatelem (týká se obecních knihoven s nepro-
fesionálními pracovníky). V případě veřejných knihoven evidovaných MK dle zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon) jsou provozovatelé povinni dodržovat tento zá-
kona a prováděcí vyhlášku MK č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb. výše 
uvedeného. Evidence knihoven vedená MK obsahuje data dle § 5 knihovního zákona, 
která provozovatel knihovny dodá, pokud žádá o zápis knihovny do evidence kniho-
ven (zápis má pro provozovatele knihovny výhodu v tom, že provozovatel evidované 
knihovny může žádat o poskytnutí dotace dle nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým 
se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven). Evidence knihovny na 
MK není pro obec v roli provozovatele povinná, návrh na zápis je podáván dle uvážení 
obce. Provozovatel veřejné knihovny evidované podle § 7 knihovního zákona je povi-
nen MK oznámit každou změnu údajů evidovaných v evidenci knihoven do 30 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. Možné sankce jsou upraveny v § 20 knihovního zákona. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 7 zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Bez lhůty –  
periodicky. ANO

Za nesplnění zpravodajské povinnosti může 
MK v souladu s § 26 zk. č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě uplatnit finanční pokuty.
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Odbor/oblast Kultura – knihovny 
Co se vykazuje V případě, že obec vydává periodickou publikaci (např. obecní zpravodaj), je třeba 

splnit oznamovací povinnost vůči MK a zasílat povinné výtisky zákonem vymezenému 
okruhu institucí. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. požaduje, aby ti, kteří hodlají vydávat 
periodický tisk (tím se stále rozumějí pouze hmotné rozmnoženiny), oznámili Minister-
stvu kultury údaje stanovené v § 7 odst. 2 tiskového zákona do 30 dnů před zahájením 
vydávání a následně uváděli na každém vydání periodického tisku zákonem předepsa-
né údaje dle § 8 odst. 1 tiskového zákona. Seznam příjemců povinného výtisku a pod-
mínky pro zasílání povinného výtisku stanoví § 9 tiskového zákona. Nesplněním těchto 
povinností se vydavatel dopouští přestupku. Vydavateli periodického tisku územního 
samosprávného celku je určena specifická povinnost v § 4a tiskového zákona spočí-
vající v poskytování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném 
celku a poskytnutí přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva tohoto územního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku. Podmínky pro uplatnění práva dle § 4a dotčeného 
člena zastupitelstva upravuje § 11a tiskového zákona. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 7 zk. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Bez lhůty –  
periodicky. NE

Odbor/oblast Matrika a státní občanství
Co se vykazuje Statistika přijatých podání v dané oblasti.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MV

Termín pro zaslání 1x za 3 roky

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x za 3 roky NE
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Odbor/oblast Ministerstvo vnitra – Policie ČR
Co se vykazuje Povinnosti obcí ve vztahu k Policii ČR: 

1) Vykazování informací v oblasti cizinecké problematiky – matriční úřad oznamuje Ře-
ditelství služby cizinecké policie za účelem provozování informačního systému cizinců 
údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců 
2) Problematika voleb – obecní úřad oznamuje Ředitelství služby cizinecké policie údaj 
o zápisu cizince do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, 
údaj o vyškrtnutí cizince z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev 
obcí, údaj o zápisu cizince do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  
a údaj o vyškrtnutí cizince ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

1) § 158b odst. 1 zk. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 
2) § 158c zk. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 
Uvedené povinnosti vyplývají také z § 14 odst. 1 písm. c) zk. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, z § 15 odst. 1 písm. b) zk. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a § 2 zk. č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Termín pro zaslání Bezodkladně – informace jsou oznamovány bezodkladně po jejich vzniku (např. po naroze-
ní cizince, že bude volit na území ČR, zpravidla krátce před termínem voleb, jichž se může 
cizinec účastnit – platí i pro místní referendum).

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně NE

Ad bod 1) Rozsah údajů stanoví § 158b odst. 2 a 3 záko-
na č. 326/1999 Sb.  

Informace jsou oznamovány digitální cestou prostřed-
nictvím datových schránek
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Odbor/oblast MV – Státní občanství
Co se vykazuje Informace o nabytí státního občanství určením otcovství, kterou matriční úřady zasílají 

pro účely vedení informačního systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly 
nebo pozbyly státní občanství ČR.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 53 zk. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, ve znění zk. č. 207/2019 Sb.,  o státním 
občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České 
republiky)

Termín pro zaslání Bezodkladně (zákon nestanoví lhůtu pro splnění oznamovací povinnosti)

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně NE

Informační povinnost vůči MV je plněna prostřednic-
tvím KÚ, které si nabytí státního občanství ČR vyznačí 

do krajské evidence nabytí a pozbytí státního občanství 
a poté nabytí oznámí MV.

Odbor/oblast Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled
Co se vykazuje Obec sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na 

nejméně 2 další následující rozpočtové roky.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Průběžně

Sankce zákon neupravuje, nicméně nesplnění povinnosti 
představuje některou z přestupkových skutkových pod-

stat podle § 22a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor/oblast Nekonzistence v účetních záznamech
Co se vykazuje Některá velká města, u nichž jsou identifikovány nekonzistence v účetních záznamech, 

jsou povinna vydat účetní záznam na vyžádání, kterým velká města vysvětlují 
významné rozdíly ve vzájemných vztazích, případně další významné nekonzistence  
v datech na základě vyhlášky.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhl. č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních zázna-
mech  

Termín pro zaslání Záznam je zasílán do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku (žádanky jsou rozesílány 
obvykle v dubnu a srpnu).

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle požadavku ANO
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Odbor/oblast Obce a vnitrozemská plavba
Co se vykazuje Obec, na jejímž katastrálním území se má nacházet tzv. vymezená vodní plocha (viz   

§ 30 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě), je dotčeným orgánem 
podle správního řádu. Vymezenou vodní plochou jsou vodní plochy určené pro plutí 
malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky, 
zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených pře-
kážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností 
nebo k rychlostní jízdě, nebo pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností 
provozovaných ve vleku za plavidlem. Dotčeným orgánem je obec v řízení o písemných 
odůvodněných námitkách proti návrhu opatření obecné povahy, kterým se má taková 
vodní plocha vymezit. V řízení rozhoduje plavební úřad (MD, Státní plavební správa).

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 30a odst. 3 zk. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Na výzvu správce vodní cesty, zpravi-
dla správy příslušných povodí ANO Neprojednání připomínek obce 

k vymezené vodní ploše

Odbor/oblast Obnova území postiženého živelní pohromou
Co se vykazuje Postup obce při zpracování předběžného odhadu nákladů – Pověřený obecní úřad  

v přenesené působnosti poskytne kraji na jeho žádost součinnost při zjišťování údajů 
potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově 
území postiženého pohromou a při odborné přípravě na toto zjišťování. Odborná 
příprava zahrnuje především způsob vyčíslení a registrace nákladů na obnovu majetku 
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohro-
mou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při 
obnově území)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Pouze za krizového stavu NE
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Odbor/oblast Obyv 1-12
Co se vykazuje Všechny OÚ pověřené vedením matrik – odhadem pro rok 2022 1277 subjektů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování). 

Termín pro zaslání Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Odbor/oblast Obyv 2-12
Co se vykazuje Všechny OÚ pověřené vedením matrik – odhadem pro rok 2022 90 subjektů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování).

Termín pro zaslání Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Odbor/oblast Obyv 3-12
Co se vykazuje Všechny OÚ pověřené vedením matrik – odhadem pro rok 2022 1277 subjektů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování).

Termín pro zaslání Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka
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Odbor/oblast Ochrana osobních údajů
Co se vykazuje Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů – v rámci odst. 1 čl. 33 obecného naří-

zení o ochraně osobních údajů je stanoveno, že jakékoliv porušení zabezpečení osob-
ních údajů je správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamži-
ku, kdy se o něm dozvěděl, povinen ohlásit ÚOOÚ. Ohlášení se podává na formuláři dle 
www stránek ÚOOÚ.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Bez lhůty. ANO
Sankce dle č. 83 obecného nařízení o ochraně  
osobních údajů v návaznosti na hl. VI. Zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Odbor/oblast Ochrana osobních údajů
Co se vykazuje Ohlášení pověřence pro ochranu osobních údajů
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Čl. 37 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Bez lhůty – správce je povinen kontakt-
ní údaje pověřence ohlásit bez zbyteč-

ného odkladu po jeho jmenování. 
ANO

Sankce dle č. 83 obecného nařízení  
o ochraně osobních údajů v návaznos-

ti na hl. VI. Zk. č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů.

Odbor/oblast Ochrana osobních údajů
Co se vykazuje Přechozí konzultace s ÚOOÚ – podle odst. 1 čl. 33 obecného nařízeno o ochraně  

osobních údajů je stanoveno, že správce je povinen konzultovat před zpracování  
s dozorovým úřadem, pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle  
čl. 35 nařízení vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v přípa-
dě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Čl. 36 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Bez lhůty. ANO
Sankce dle č. 83 obecného nařízení o ochraně  
osobních údajů v návaznosti na hl. VI. Zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Odbor/oblast Ochrana sbírek muzejní povahy
Co se vykazuje Obce jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-

zejní povahy. V rámci tohoto zákona jsou povinny MK podat žádost k zápisu své sbírky 
do centrální evidence a provádět správu zapsané sbírky dle uvedeného zákona. Jedná 
se především o udržování celistvosti sbírky, její prezentaci, ochranu před negativními 
vlivy prostředí a provádět inventarizaci sbírky. Vlastníci sbírky mají právo na finanční 
a nefinanční (odbornou) podporu ze strany státu k trvalému uchovávání a prezentaci 
sbírky (dotační programy MK pro movité kulturní dědictví). 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Termín pro zaslání Nedodržováním zákona o ochraně sbírek muzejní povahy se obce vystavují možným sankcím.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO

Odbor/oblast OSPOD
Co se vykazuje Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo 

jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, 
při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření 
OÚ neprodleně uvědomí OÚ ORP.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 15 zk. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Neprodleně informuje příslušný OSPOD NE

Odbor/oblast Ochrana před povodněmi
Co se vykazuje Povinnosti starostů ORP a starostů obcí a obecních úřadů ORP a obecních úřadů při 

ochraně před povodněmi.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 254/2001 Sb., o vodách, hlava IX, díl 2, § 71 Povodňové plány, díl 3, Povodňové orgány

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale Hlava XIV, díl 2
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Odbor/oblast Pohřebnictví
Co se vykazuje Obce jsou povinny požadovat po MMR úhradu svých účelně vynaložených nákladů 

na tzv. sociální pohřby – není-li po zůstaviteli dědiců. Zákon o pohřebnictví ani jeho 
prováděcí předpis neupravuje pro obec žádnou lhůtu, do kdy tak musí obce učinit, 
nestanoví ani žádné sankce za nesplnění této povinnosti.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Termín pro zaslání Průběžně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

NE

Odbor/oblast Podklady pro sestavení státního závěrečného účtu
Co se vykazuje Předložení podkladů potřebných pro sestavení státního závěrečného účtu, písemně 

prostřednictvím DS či pošty
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 30 zk. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; vyhl. č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře 
a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o 
rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní rok v průběhu ledna a února následujícího roku, nejpozději v termínu 
stanoveném KÚ, který vychází z termínu stanoveného v příslušném právním předpise (20. 2.)

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Platové údaje 
Co se vykazuje Údaje o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných 

výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich 
poskytování zaměstnavatelem – obce, které odměňují své zaměstnance platem podle  
§ 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) NV č. 328/2013 Sb.

Termín pro zaslání Do 5. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období (ka-
lendářní pololetí a rok)

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

NE
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Odbor/oblast Povinnost obce při spuštění dluhové brzdy
Co se vykazuje Povinnost obce při spuštění dluhové brzy – obec je povinna schválit svůj rozpočet na 

následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový, jako schodkový může být schválen 
jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let 
nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo pří-
jmem z prodeje komunálních dluhopisů obce je možné uhradit pouze schodek vzniklý  
z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Termín pro zaslání Od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tzv. dluhové 
brzdy, kdy výše dluhu sektoru vládních institucí v metodice ESA 2010 po odečtení rezervy 
peněžních prostředků při financování státního dluhu dosáhne 55 % nominálního hrubého 
domácího produktu.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO

Přímou sankci zákon neupravuje, ale za nepří-
mou sankci lze považovat zveřejnění seznamu 
obcí ze strany MF, které uvedenou povinnost 

porušily.

Odbor/oblast Požární ochrana
Co se vykazuje Povinnosti obce a obecního úřadu.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 76
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Odbor/oblast Práce 2-04
Co se vykazuje Ekonomické subjekty – právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a nezisko-

vých organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, organizační 
složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující 
činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům ČSÚ na základě 
údajů v RES. Pro rok 2022 je odhadováno 3448 subjektů z řad krajů a obcí.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování).

Termín pro zaslání Do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období čtvrtletně.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Připravenost projektů obcí pro Národní investiční plán ČR
Co se vykazuje Zjišťování připravenosti projektů obcí pro Národní investiční plán ČR.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

Termín pro zaslání Na jaře roku, za který se sběr dat provádí

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale NE

Odbor/oblast Rozpočtová pravidla územních rozpočtů
Co se vykazuje Podle § 27 odst. 10 a § 37b odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů mají územní samosprávné celky jako zřizovatelé příspěvkových organizací 
povinnost zveřejnit některé údaje uvedené v zákoně ministerstvem vedeném Úředním 
věstníku České republiky.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Termín pro zaslání Do 31. 3.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka
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Odbor/oblast Sociální věci/Sociální služby
Co se vykazuje Vyjádření obce a ORP k potřebnosti sociálních služeb
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Vyžaduje KÚ jako podklad pro zařazení soc. služby do sítě soc. služeb

Termín pro zaslání Pravidelně 1x za tři roky nebo v době, kdy žádá poskytovatel soc. služby o zařazení do sítě 
soc. služeb

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x za 3 roky NE

Odbor/oblast Spotřební daň
Co se vykazuje Údaje, které jim stanoví zákon, a to v rozsahu a struktuře stanovené tímto zákonem, 

příp. daňovým řádem.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zk. č. 280/2009 Sb., daňový řád

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle zákona ANO

Odbor/oblast Stanovisko k územně plánovací dokumentaci – drážní doprava
Co se vykazuje OÚ uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, 

tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Podle § 56a odst. 1 zk. č. 266/1994 Sb., o drahách, zk. č. 500/2004 Sb., správní řád, kompeten-
ce zpravidla na úrovni statutárních měst

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka
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Odbor/oblast Stav 2-12
Co se vykazuje Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). Pro rok 2022 je odhadováno 1058 subjektů z řad obcí a krajů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování).

Termín pro zaslání Do 10. kalendářního dne měsíčně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Stav 7-99
Co se vykazuje Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). Pro rok 2022 je odhadováno 715 subjektů z řad obcí a krajů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; vyhl. č. 466/2020 Sb., o Programu statistických 
zjišťování na rok 2021 (pro roční zjišťování) a připravovaná vyhl. o Programu statistických 
zjišťování na rok 2022 (pro měsíční, čtvrtletní a nepravidelná zjišťování).

Termín pro zaslání Do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby – 
hlášení o nepravidelně nastávajících událostech.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Stavební řízení
Co se vykazuje Výkon agendy územního rozhodování a stavebního řádu.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) UV č. 774 ze dne 19. 10. 2011

Termín pro zaslání Každoročně trochu odlišný termín, nejč. během měsíce února

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Stavební řízení
Co se vykazuje Výkon agendy speciálních stavebních úřadů ve věcech pozemních komunikací.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) UV č. 774 ze dne 19. 10. 2011

Termín pro zaslání Každoročně trochu odlišný termín, nejč. během měsíce února

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Odbor/oblast Stavební řízení
Co se vykazuje Výkon agendy speciálních stavebních úřadů ve věcech pozemních komunikací a staveb 

vodních děl.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 10. každého měsíce

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

12x ročně NE

Odbor/oblast Stavební řízení
Co se vykazuje Výkon agendy obecných stavebních úřadů.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Termín pro zaslání Do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Nepravidelně NE
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Odbor/oblast Stavebnictví
Co se vykazuje Obce jsou povinny evidovat územně plánovací činnost a oznamovat události do systé-

mu stavebně technické prevence. Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou 
data o územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování, zastavitelných 
plochách nad 10 ha a účelu jejich využití, územních studiích. Je uložena KÚ, OÚ ORP 
(úřadům územního plánování) a OÚ, které pořizují nástroje územního plánování podle 
§ 6 odst. 2 stavebního zákona. Data se vkládají do evidence po ukončení vyhláškou 
stanovené fáze pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací doku-
mentace. Jedná se o výkon přenesené působnosti a sankce stanoveny nejsou.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 162 zk. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);  
vyhl. č. 500/2006 Sb. a její přílohy

Termín pro zaslání Průběžně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Stavebnictví
Co se vykazuje Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní 

inspektoři, stavebníci, vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušné-
mu stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby  
a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení živo-
ta osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Tato povinnost dopadá na 
obec, pokud je například vlastníkem stavby. Událost je nutné oznámit bezodkladně. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 155 zk. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Termín pro zaslání Průběžně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

ANO
Dle § 155 stavebního zákona je přestupkem, za nějž lze 

uložit pokutu až do výše 200 000 Kč dle § 179 stavebního 
zákona.
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Odbor/oblast Střet zájmů
Co se vykazuje Vedle povinností některých členů zastupitelstev územních samosprávných celků uve-

dených v § 2 odst. 1 písm. o) až q) předmětného zákona a vedoucích úředníků územ-
ních samosprávných celků podle § 2 odst. 2 písm. e) téhož zákona stanovuje v § 14a 
odst. 2 písm. i) až k) rovněž povinnosti úřadů územních samosprávných celků zapisovat 
do registru oznámení vedeného MS údaje dle § 14a odst. 1 uvedeného zákona.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Střet zájmů
Co se vykazuje V souvislosti s příslušností obecních úřadů ORP k projednání některých přestupků na 

úseku střetu zájmů (dle § 25 odst. 1 zákona o střetu zájmů) je dána povinnost souvise-
jící s § 110 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle kterého jsou 
orgány obcí a krajů, jež jsou příslušné k projednání přestupků, povinny poskytnout 
ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti daný úsek státní správy přináleží, 
údaje uvedené v § 110 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zk. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky  
a řízení o nich

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje ORP III. typu předkládají návrhy na zohlednění změn v organizaci škol a školských 

zařízení.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. MŠMT č. j. 14281/2018 ze dne 11. 4. 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 
rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu KÚ a OÚ ORP

Termín pro zaslání Měsíčně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

12x ročně NE
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Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její 

volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 167 zk. č. 561/2004 Sb., školský zákon

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x za tři roky

Odbor/oblast Školství
Co se vykazuje Obecní úřady (dále zřizovatelům) vedou evidenci o všech jimi zřízených příspěvkových 

organizacích, úřady se tak stávají editory základního registru právnických osob, podni-
kajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen ROS) a žádají o změny v těchto 
registrech. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zk. č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech a některé další zákony, došlo k novele zk. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

vždy v případě změny

Odbor/oblast Účetnictví obce
Co se vykazuje Zaslání výkazů ve formě rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy elektronicky ve 

formátu XML.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví; vyhl. č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech  

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní čtvrtletí v následujícím kalendářním měsíci do stanoveného  
termínu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Čtvrtletně ANO Přestupek, k jehož projednání je příslušný FÚ
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Odbor/oblast Účetnictví obce
Co se vykazuje Výkaz Informace o schválení/neschválení účetní závěrky, elektronicky ve formátu XML
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek; vyhl. č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní rok v průběhu prvního pololetí následujícího roku, nejpozději  
v termínu stanovené příslušným právním předpisem (do 31. 7.)

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Přestupek podle § 37a zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, jenž projedná příslušný FÚ Týká se všech obcí

Odbor/oblast Účetnictví obce
Co se vykazuje Výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, elek-

tronicky ve formátu XML
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Vyhl. č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška 
státu); vyhl. č.  383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech 

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní rok v následujícím kalendářním měsíci lednu ve stanoveném  
termínu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO Přestupek podle § 37a zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, jenž projedná příslušný FÚ Týká se všech obcí

Odbor/oblast Účetnictví obce
Co se vykazuje Zaslání Pomocného analytického přehledu elektronicky ve formátu XML
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví; vyhl. č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech  

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní čtvrtletí v následujícím kalendářním měsíci do stanoveného  
termínu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Čtvrtletně ANO
Přestupek podle § 37a zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jenž 
projedná příslušný FÚ

Týká se obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný 
ČSÚ je na počátku bezprostředně přecházející-

ho účetního období větší než 3 000
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Odbor/oblast Účetnictví obce
Co se vykazuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, elektronicky ve 

formátu XML
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví; vyhl. č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech  

Termín pro zaslání Za předchozí kalendářní rok v následujícím kalendářním měsíci ve stanoveném termínu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně ANO
Přestupek podle § 37a  

zk. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
jenž projedná příslušný FÚ

Týká se obcí, které splňují kritéria uvedená  
v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2  

z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odbor/oblast Úřad územního plánování
Co se vykazuje Výkon agendy územního plánování.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) UV č. 774 ze dne 19. 10. 2011

Termín pro zaslání Každoročně trochu odlišný termín, nejč. během měsíce února

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE
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Odbor/oblast Úřad vlády ČR, odbor lidských práv a národnostních menšin
Co se vykazuje Poskytování informací a dat týkajících se národnostních menšin a romské menšiny –  

v rámci žádosti o podklady pro Zprávu o situaci národnostních menšin.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Nepřímo vychází z povinnosti předkládání zpráv o naplňování mezinárodních závazků ČR 
týkajících se práv příslušníků národnostních menšin a ochrany menšinových jazyků, příp. 
povinnosti reportování o postupu ČR v integraci romské menšiny vycházející z příslušných 
předpisů EU.

Termín pro zaslání Žádost obce od ÚV ČR dostávají každoročně, zpravidla v prvním kvartálu t. r.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE

Žádost o podklady pro zprávu o stavu romské menšiny 
zahrnuje otázky na působnost pracovníků ORP, kteří 

jsou pověřeni agendou integrace romské menšiny, in-
formace o finanční podpoře integrace romské menšiny 
ze strany obce, situaci romské menšiny v obci v oblasti 
vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, bydlení, bezpečnosti 
a informace o opatřeních, která obec podnikla k řešení 

problémových oblastí. 

Odbor/oblast Válečné hroby
Co se vykazuje Povinnosti vlastníka válečného hrobu a povinnosti ORP.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Zk. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 5
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Odbor/oblast Veřejně prospěšné práce
Co se vykazuje Obec, jež ve spolupráci s úřadem práce uskutečňuje veřejně prospěšné práce, je po-

vinna měsíčně vyúčtovat úřadu práce mzdové náklady vynaložené na zaměstnance 
umístěné na těchto pracovních místech.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 112 zk. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Termín pro zaslání Měsíčně vždy po skončení měsíce, za který byla podpořenému zaměstnanci vyplacena mzda.

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Měsíčně ANO Nevyplacení mzdového příspěvku 
úřadem práce obci.

Odbor/oblast Vodovody a kanalizace
Co se vykazuje Obce, jako vlastníci vodovodu/kanalizace jsou povinny poskytnout na vyžádání ve lhů-

tě stanovené ve výzvě MZE údaje o technickém stavu jejich vodovodů nebo kanalizací. 
Obce jako vlastníci, popř. stavebníci nových vodovodů nebo kanalizací, popř. staveb-
níci nových vodovodů nebo kanalizací nebo vlastníci obnovovaných vodovodů nebo 
kanalizací jsou povinni poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ve výzvě minister-
stvu projektovou dokumentaci těchto nových nebo obnovovaných vodovodů nebo 
kanalizací, včetně specifikace nákladů na jejich výstavbu nebo obnovu. Vyhodnocení 
obdržených údajů je ministerstvo oprávněno zveřejnit. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 8 odst. 12 zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Termín pro zaslání ve lhůtě stanovené výzvou MZE

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

na vyžádání ANO § 33 odst. 2. písm. h) zákona o vodo-
vodech a kanalizacích − až 10 000 Kč
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Odbor/oblast Volby
Co se vykazuje Povinnost pověřených OÚ v sídle volebních obvodů zaslat Úřadu pro dohled nad hos-

podařením politických stran a hnutí seznam politických stran, politických hnutí, koalic 
a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci v rámci voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání přihlášky 
k registraci, tj. 66 dnů přede dnem voleb.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

§ 60 odst. 4 zk. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů

Termín pro zaslání 66 dnů přede dnem voleb

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle voleb NE 0 Kč

Úřad uvítá, pokud pověřené OÚ poskytnou v případě nezá-
vislých kandidátů kromě jména a příjmení též údaje o datu 

narození a adrese trvalého pobytu, aby s nimi mohl Úřad po 
ověření v základním registru obyvatel oficiální cestou  

komunikovat.

Odbor/oblast Volby (vyjma voleb do zastupitelstev obcí)
Co se vykazuje Zákaz stanovený volebními zákony (mimo zákona o volbách do zastupitelstev obcí) 

využívat, resp. umožnit využití v době volební kampaně komunikační média obcí nebo 
právnických osob ovládaných obcí k volební kampani. Tzn. že v době od vyhlášení 
voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu 
a volby prezidenta republika ve Sbírce zákonů do vyhlášení celkových výsledků voleb 
nesmí být v komunikačních médiích obcí nebo právnických osob ovládaných obcemi 
(typicky obecní zpravodaje) zveřejňovány příspěvky, které mají charakter volební 
kampaně. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Volební zákony (vyjma zákona o volbách do zastupitelstev obcí)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle voleb ANO 10 000 – 100 000 Kč
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Odbor/oblast Výdaje spojené s volbami
Co se vykazuje Předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami, prostřednictvím elektronického 

dotazníku na webu KÚ – povinnost je stanovena nepřímo, dle čl. III., ve kterém se uvá-
dí, že „kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami Ministerstvu 
financí do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí“ je pro splnění 
povinnosti kraje nutné získat potřebná data od obcí.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Směrnice MF č. j. MF-27047/2018/1203 ze dne 22. 2. 2019, kterou se mění směrnice MF  
č. j. MF-62970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice 
č. j. MF-6629/2018/1203

Termín pro zaslání Nejde o data k přesnému datu, jedná se o celkové vyčíslení výdajů spojených s volbami, které 
obec vynaložila

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle konaných 
voleb NE

Týká se obcí, ve kterých se konaly volby, na které byla poskyt-
nuta dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní 

správa)

Odbor/oblast Zajišťování obrany ČR
Co se vykazuje Povinnosti obecního úřadu ORP a OÚ.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, § 7 a § 8

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale § 67

Odbor/oblast Zajišťování obrany ČR
Co se vykazuje Povinnosti ORP při odvodním řízení.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Termín pro zaslání

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Pouze za krizového stavu NE



46

Odbor/oblast Zajišťování obrany ČR
Co se vykazuje OÚ ORP jsou povinny zpracovávat dílčí plán obrany ORP, ve kterém plánují opatření 

pro zajišťování obrany státu ve správním obvodu ORP za stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 7a písm. o) zk. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR

Termín pro zaslání Ve tříletém cyklu je MO prováděna kontrola výkonu přenesené působnosti

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale NE

Odbor/oblast Zajišťování obrany ČR
Co se vykazuje Jednotlivé obce se podílejí na zpracování informací o objektech možného napadení.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů)

Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení 
rozsahu zpracovávané dokumentace schválená UV č. 247 z 21. 3. 2016

Termín pro zaslání Ad hoc

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Trvale NE

Odbor/oblast Zemědělství
Co se vykazuje Obce, jako provozovatelé jsou povinny poskytnout na vyžádání ve lhůtě výzvou sta-

novené MZE údaje, které se týkají technického stavu vodovodu nebo kanalizace, které 
provozují, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné podle § 20 odst. 9 zákona o vodovodech  
a kanalizacích. Vyhodnocení obdržených údajů je MZE oprávněno zveřejnit.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 9 odst. 12 zk. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Termín pro zaslání ve lhůtě stanovené výzvou MZE

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

na vyžádání NE
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Odbor/oblast Zemědělství
Co se vykazuje Obce jako provozovatelé jsou za krizové situace povinny informovat na vyžádání MZE 

a orgány krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 21 odst. 2 zk. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Termín pro zaslání ve lhůtě stanovené výzvou MZE

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

na vyžádání ANO § 33 odst. 6 písm. i) zákona o vodovodech  
a kanalizacích − až 100 000 Kč

Odbor/oblast Zemědělství
Co se vykazuje Obce, které vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, jsou povin-

ny v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod  
a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který 
rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vo-
doprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění 
vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry 
a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět 
jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). 
Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků se pro-
kazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na 
výrobky, osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního 
měření podle zákona o metrologii, vztahující se na analytické stanovení relevantních 
ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních vod. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 38 odst. 6 zk. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Termín pro zaslání v termínu stanoveném v rozhodnutí vodoprávního úřadu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

v četnosti stanovené v rozhod-
nutí vodoprávního úřadu ANO § 125c odst. 1 písm. c) vodního zákona –  

až 50 000 Kč
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Odbor/oblast Zemědělství
Co se vykazuje Obce jako provozovatelé jsou oprávněny přerušit nebo omezit dodávku vody nebo od-

vádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, 
při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky 
nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky 
vody jsou obce jako provozovatelé povinny bezprostředně oznámit územně příslušné-
mu orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu 
středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích 

Termín pro zaslání bez prodlení

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

v okamžiku zjištění důvodu pro přerušení 
či v okamžiku přerušení ANO

Odbor/oblast Zemědělství
Co se vykazuje Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ORP, která je tímto orgánem) vede 

evidenci o použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské 
půdě ve správním obvodu a předává údaje do evidence půdy podle zákona o zeměděl-
ství. Povinnost se týká ORP, které jsou orgánem ochrany ZPS a jako takové mají povin-
nost vést evidenci použití sedimentů ve svém obvodu a předávat údaje do LPISu. 

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 3a odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Termín pro zaslání Blíže MŽP

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Blíže MŽP NE
Sankce není v zákoně o ochraně zemědělského 

půdního fondu zakotvena, povinnost je však 
ustanovena zákonem
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Odbor/oblast Zemědělství – veterinární správa
Co se vykazuje Obci lze uložit povinnost vykazovat hlášení či jiné informace na základě mimořádných 

veterinárních opatření daných:  
a) individuálním rozhodnutím podle § 49 odst. 1 písm. d), nebo 
b) právním předpisem o mimořádných veterinárních opatřeních (nařízením Státní 
veterinární správy) podle ustanovení § 76 odst. 3

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Podle zk. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon)

Termín pro zaslání Podle rozhodnutí/nařízení Státní veterinární správy

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Podle rozhodnutí/nařízení  
Státní veterinární správy ANO

Nesplnění nebo porušení 
mimořádných veterinárních 
opatření je přestupkem pod-
le § 72 odst. 1 písm. o), kdy 
lze za něj podle § 73 odst. 3 

písm. d) uložit pokutu do  
2 mil. Kč

ad bod a) – krajská veterinární 
správa rozhoduje o nařízení, změně 

a ukončení mimořádných veteri-
nárních opatření, jimiž se ukládají 
povinnosti individuálně určeným 
fyzickým a právnickým osobám,  

a dozírá na jejich plnění.

Odbor/oblast Zemědělství – vody
Co se vykazuje Správní úřady a orgány územní samosprávy jsou povinny ukládat jimi vydávaná roz-

hodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska a identifikační údaje v rozsahu 
stanoveném vyhláškou a předávat je v elektronické podobě MZE.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 19 odst. 3, 22 odst. 3 a 4 zk. č. 254/2001 Sb., o vodách; vyhl. č. 414/2013 Sb.

Termín pro zaslání do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

4x ročně NE
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Odbor/oblast Zemědělství (Stání veterinární správa)
Co se vykazuje OÚ ORP je povinen projednat všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. m), 

a po vydání rozhodnutí ve věci, usnesení o odložení věci nebo usnesení o zastavení 
řízení je bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě; to platí i v případech, 
kdy nebylo správní řízení zahájeno na základě podnětu příslušné krajské veterinární 
správy s výjimkou řízení o přestupku uvedeného v odstavci 4. Totéž platí pro rozhod-
nutí vydaná v řízení o odvolání, v přezkumném řízení a při obnově řízení a vydání 
nového rozhodnutí.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) § 24a odst. 2 zk. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání

Termín pro zaslání Bezodkladně po vydání rozhodnutí či usnesení

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Pravidelná frekvence není 
založena. Odvíjí se od podaných 

podnětů.
NE

Sankce není zakotvena, povinnost je však 
stanovena zákonem. Pokud v praxi obec 
nereaguje ani na druhou výzvu, provede 

Státní pozemkový úřad kontrolu na místě.

Odbor/oblast Zemědělství (Státní pozemkový úřad)
Co se vykazuje Znění § 8 zákona o Státním pozemkovém úřadu stanovuje obcím povinnost spočívající 

ve zpětném převodu pozemků na SPÚ nebo finanční náhradě, pokud nebyl naplněn účel 
bezúplatného převodu podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., nebo § 5 již neúčinného zákona 
č. 95/1999 Sb. (změna ÚPD), a to ve stanovené lhůtě 10 let ode dne provedení vkladu 
vlastnického práva k zemědělskému pozemku do KN ve prospěch obce. Příslušné krajské 
pozemkové úřady v rámci prověřování splnění zákonných podmínek po zákonem stano-
venou dobu 10 let každoročně provádí kontroly využití bezúplatně převedených pozem-
ků. V rámci tohoto prověření SPÚ obesílá dané obce listinou, na níž osoby oprávněné 
jednat za obce svými podpisy stvrzují, že zákonné podmínky pro bezúplatné převody 
daných pozemků jsou i nadále naplněny. Při vlastní kontrole je vždy nutné zohlednit ak-
tuální stav pozemku. V případě, že je kontrolou zjištěno nesplnění podmínek bezúplat-
ného převodu jsou obce (města, kraje) vyzývány k vrácení pozemku (pozemků), popř. 
k finanční náhradě. V případě, že není na tuto výzvu reagováno, SPÚ podává žaloby na 
povinnost plnění zákonných podmínek. V případě, že je kontrolou zjištěno, že již došlo  
k naplnění účelu bezúplatně převedených pozemků, tak KPÚ takovýto pozemek vyřazu-
je ze své každoroční kontroly a již obce, města a kraje neobesílají.

Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) V návaznosti na ustanovení § 8 zk. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu

Termín pro zaslání Ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ze strany Státního pozemkového úřadu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

1x ročně NE Sankce není zakotvena, povinnost je však 
ustanovena zákonem
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Odbor/oblast Zveřejnění návrhu závěrečného účtu a závěrečného účtu
Co se vykazuje Obec na svých internetových stránkách a úřední desce zveřejní a) návrh závěrečného 

účtu, b) závěrečný účet.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Termín pro zaslání ad a) nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva až 
do zveřejnění závěrečného účtu, ad b) do 30 dnů ode dne jeho schválení až do zveřejnění 
závěrečného účtu za následující rozpočtový rok

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Sankce zákon neupravuje, nicméně nesplnění povin-
nosti představuje některou z přestupkových skutkových 

podstat podle § 22a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor/oblast Zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu
Co se vykazuje Obec na svých internetových stránkách a na úřední desce zveřejní a) návrh rozpočtu  

a střednědobého výhledu rozpočtu a b) rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Termín pro zaslání ad a) nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
až do zveřejnění rozpočtu nebo střednědobého výhledu rozpočtu, ad b) do 30 dnů ode dne 
jeho schválení až do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Sankce zákon neupravuje, nicméně nesplnění povin-
nosti představuje některou z přestupkových skutkových 

podstat podle § 22a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Krajský živnostenský úřad – zdůvodnění nestandardních dotazů z IS do RŽP do jiných 

IS veřejné správy.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Dle požadavků MPO

Termín pro zaslání Začátek každého měsíce 

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

12x ročně NE
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Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Přehledy ministerstvem nařízených speciálních kontrolních akcí.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání Odvíjí se dle požadavků MPO

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle požadavků NE

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Spolupráce při opravě dat z IS evidence zemědělského podnikatele.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavků a pro potřeby MPO

Termín pro zaslání Pololetně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE

Odbor/oblast Živnostenské podnikání
Co se vykazuje Kontrola oprávněnosti držení autentizačních údajů pro přístup k IS RŽP a správnost 

nastavení přístupových oprávnění.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Na základě požadavku správce živnostenského rejstříku (MPO)

Termín pro zaslání Pololetně

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

2x ročně NE
Krajské úřady shromáždí od jednotlivých živnosten-

ských úřadů sestavy přístupových oprávnění a protoko-
ly o této kontrole a odesílá je na MPO.
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Odbor/oblast Životní prostředí a zemědělství/vodní hospodářství
Co se vykazuje Měřit objem a míru znečištění odpadních vod a předávat je vodoprávnímu úřadu, 

správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
Právní předpis (ve znění 
pozdějších předpisů) Zk. č. 254/2001 Sb., o vodách, § 38

Termín pro zaslání Dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu

Četnost za rok Sankce Druh sankce Poznámka

Dle rozhodnutí příslušného 
vodoprávního úřadu ANO Do 50 000 Kč Obec jako oprávněný k vypouštění odpad-

ních vod.
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Specifické 
povinnosti 
vůči ČSÚ

abecedně řazeno
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Poznámky
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Značka statistického zjišťování Ceny Les 1-04
Počet oslovovaných obcí 45,5
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Výběrový vzorek ekonomických subjektů, mezi kterými jsou i obce, mající pře-
važující ekonomickou činností CZ-NACE 01 až 03, 16, 91.04, které realizují prodej 
surového dříví.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 4x ročně

Značka statistického zjišťování EP 10-01
Počet oslovovaných obcí 9
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny ekonomické subjekty, mezi kterými jsou i obce, do jejichž činnosti patří 
výroba a rozvod elektrické a tepelné energie.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 28. února

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování EP 5-01
Počet oslovovaných obcí 330
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Výběrový vzorek z ekonomických subjektů (vč. obcí) všech odvětví.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 28. února

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování Kult 6-01
Počet oslovovaných obcí 2,6
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny ekonomické subjekty (vč. obcí) s licencí pro rozhlasové nebo televizní vy-
sílání nebo které poskytují audiovizuální mediální služby na vyžádání evidované na 
základě zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 30. dubna

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně
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Značka statistického zjišťování Les 8-01
Počet oslovovaných obcí 281,4
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny ekonomické subjekty (vč. obcí) spadající svou převažující ekonomickou 
činností do CZ-NACE 02 (lesnictví a těžba dřeva) s počtem zaměstnanců 20 a více  
a obce hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 28. února

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování Obyv 1-12
Počet oslovovaných obcí 1277
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny OÚ pověřené vedením matrik.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 12x ročně

Značka statistického zjišťování Obyv 2-12
Počet oslovovaných obcí 91
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny obecní úřady pověřené vedením matrik.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 12x ročně

Značka statistického zjišťování Obyv 3-12
Počet oslovovaných obcí 1277
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny obecní úřady pověřené vedením matrik.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 12x ročně
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Značka statistického zjišťování Odp 5-01
Počet oslovovaných obcí 439,9
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Výběrový vzorek ekonomických subjektů (vč. obcí) spadající svou převažující eko-
nomickou činností do CZ-NACE 01 až 03, 05 až 36, 37 až 39, 41 až 43, 45 až 47, 55, 
56, 49 až 53, 59, 61, 84, 86, 87, 96.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 4. března

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování Práce 2-04
Počet oslovovaných obcí 1713,174
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Výběrový vzorek ekonomických subjektů (vč. obcí) jako zaměstnavatelů, kteří jsou 
uvedeni v § 109 odst. 3 zk. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 4x ročně

Značka statistického zjišťování Stav 2-12
Počet oslovovaných obcí 1058,605
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny stavební úřady.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 12x ročně

Značka statistického zjišťování Stav 7-99
Počet oslovovaných obcí 715
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny stavební úřady.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují

Do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním 
stavby

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování Hlášení o nepravidelně nastávajících událostech
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Značka statistického zjišťování ÚNP 4-01
Počet oslovovaných obcí 717,278
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Výběrový vzorek ekonomických subjektů (vč. obcí), které splňují kritéria příslušného 
počtu zaměstnanců a převažující ekonomickou činnost.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 31. března

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování VH 8b-01
Počet oslovovaných obcí 1264
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Všechny ekonomické subjekty (vč. obcí), které jsou provozovateli vodovodů  
a kanalizací.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 10. února

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování VI 1-01
Počet oslovovaných obcí 3220,8
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Vládní instituce a obce, které nevyplňují Pomocný analytický přehled (PAP) – do 
1000 obyvatel jsou obce oslovovány výběrovým způsobem, od 1000 do 3000 oby-
vatel jsou oslovovány plošně.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 18. března

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně

Značka statistického zjišťování ŽP 1-01
Počet oslovovaných obcí 2500
Oslovované subjekty –  
obce, které jsou zpravodajskou 
povinností dotčeny

Obce s počtem obyvatel 500 a více, vybrané státní instituce a ekonomické subjekty 
s převažující činností daných odvětví.

K jakému datu / v jakém  
termínu se údaje poskytují Do 31. března

Periodicita / četnost statistického 
zjišťování 1x ročně
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POZN.: 
Uvedené údaje se mohou mezi roky měnit. Obce mohou být v návaznosti na svoji specifickou činnost za-
řazeny do výběrových souborů v rámci statistických zjišťování, která nejsou v tabulce uvedená.  
 
K uvedeným statistickým zjišťováním mají obce zpravodajskou povinnost, jež vyplývá ze zákona  
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a pro každý rok je podrobně upravena Vyhláškou o Programu 
statistických zjišťování. Neplněním zpravodajské povinnosti dle § 10 odst. 3 výše uvedeného zákona se 
zpravodajská jednotka dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč  
(viz § 26). 


