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PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ
OBCÍ ZA ROK 2019
V polovině měsíce června 2020 ukončili kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
(dále jen „DSO“) za rok 2019. Z celkového počtu
704 obcí a 64 DSO v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 632 obcí a 47 DSO. Ostatní obce
a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit
profesionálními auditory.
Od srpna do prosince 2019 vykonali krajští kontroloři dílčí přezkoumání hospodaření u 444 obcí
a 46 DSO. Z tohoto počtu si 330 obcí vyžádalo
provedení dílčího přezkoumání dobrovolně nad
rámec zákonné povinnosti, neboť tak získaly čas
pro případné odstranění zjištěných chyb a nedostatků ještě do konce roku 2019. Při dílčích přezkoumáních za rok 2019 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky v hospodaření 84 % obcí
a 91 % DSO.
Od konce ledna do poloviny června 2020 provedli
kontroloři krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a DSO za
rok 2019. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR v době od 12. 3. 2020 do 17. 5.
2020 (v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2) bylo v souladu s mimořádným metodickým doporučením Ministerstva financí provedeno
přezkoumání hospodaření 228 obcí a šesti DSO ve
velmi omezeném rozsahu dálkovým způsobem,
a tedy bez přítomnosti kontrolorů na obcích.
Chyby a nedostatky v hospodaření roku 2019 byly
uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání
hospodaření u 140 obcí (22 %), jejichž hospodaření přezkoumával krajský úřad, a u pěti DSO.
Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky v oblasti
účetnictví a inventarizace majetku a závazků.
Inventurní soupisy majetku byly mnohdy neúplné
nebo nejednoznačné, účetní záznamy neprůkazné,
nedostatečně některé obce při inventarizaci ověřovaly skutečné stavy účtů a majetku. Nedostatky
byly zjišťovány v evidenci majetku a závazků,
a to zejména v evidenci pozemků a staveb (nesoulad s údaji vedenými v katastru nemovitostí),
v odpisování dlouhodobého majetku a účtování
transferů. Obce také neměly zaúčtovány všechny
účetní případy nebo je zaúčtovaly v nesprávných
cenách, především v případě pozemků a drobného
dlouhodobého majetku získaného darováním nebo
bezúplatným převodem.
Stejně jako v předchozích letech kontroloři zjišťovali, i když v menším počtu případů, neplnění
některých povinností stanovených obcím zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů. Převážně se jednalo o nezveřejnění nebo nedodržení zákonné lhůty pro zveřejnění návrhů rozpočtů nebo závěrečných účtů,
schválených rozpočtů, závěrečných účtů a rozpočtových opatření. Opětovně byly zjišťovány případy, kdy obce nehospodařily podle schváleného
rozpočtu, když nebyla schvalována rozpočtová
opatření před provedením příslušného rozpočtového výdaje, nebo na některých obcích starosta či
rada obce překročily zastupitelstvem stanovenou
pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření.
Dílčí chyby a nedostatky se nadále vyskytovaly
i v odměňování zastupitelů, kdy nebyly odměny
vypláceny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Častým nedostatkem také bylo, že obce
nezveřejňovaly podle zákona o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele uzavřené
smlouvy včetně jejich změn a dodatků a výši
skutečně uhrazených cen.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 krajský
úřad ověřil, že cca 50 obcí neodstranilo chyby
a nedostatky z dílčího přezkoumání nebo zjištěných při přezkoumání hospodaření v předchozích
letech. Kontroloři v závěru zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření také upozornili několik
obcí na rizika, která by mohla mít negativní dopad
na jejich budoucí hospodaření, a dalších více než
100 obcí a DSO na některé potenciálně rizikovější
skutečnosti v jejich hospodaření, především na
překročení standardních hodnot vybraných poměrových ukazatelů hospodaření.
Předmětem přezkoumání hospodaření je od roku
2017 také takzvané fiskální pravidlo, a tedy ověřování, zda dluh územních celků nepřekročil 60 %
průměru jejich příjmů za poslední čtyři rozpočtové
roky. Ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření krajský úřad uvedl podle stavu ke 31. 12.
2019 upozornění na překročení tohoto pravidla
u 53 obcí s konkretizací, o jakou částku jsou obce
povinny snížit v roce 2020 svoje zadlužení (podle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti to
musí být nejméně 5 % rozdílu mezi výší dluhu
a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky).
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za
rok 2019 uložil krajský úřad 14 obcím a jednomu
DSO pokuty za celkem 21 přestupků, spočívajících v nedostatečném zveřejňování dokumentů
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Některé obce také nesplnily povinnost stanovenou zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
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hospodaření územních samosprávných celků a DSO, a to přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v jejich hospodaření a poslat informaci o těchto opatřeních krajskému úřadu
do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v zastupitelstvu obce. Za nesplnění této povinnosti
uložil krajský úřad v roce 2019 pokuty deseti obcím. Dalším jedenácti obcím a třem DSO byla uložena pokuta, protože nedoručily
na krajský úřad v zákonem stanoveném termínu zprávu auditora
o výsledku přezkoumání jejich hospodaření.
Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok
2019 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechozím obdobím menší
počet chyb a nedostatků, a to zejména v účetnictví a v provádění
inventarizací. Došlo také k výraznému snížení počtu pokutovaných
přestupků. Do určité míry jsou však tyto výsledky ovlivněny tím,
že z důvodu dvouměsíčního nouzového stavu nebylo u třetiny obcí
vykonáno přezkoumání jejich hospodaření standardním způsobem
v plném rozsahu předmětu přezkoumání.

V hospodaření většiny obcí nebyla zjištěna taková závažná rizika,
která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit jejich
budoucí hospodaření. Jsou však stále obce, které opakovaně neodstraňují chyby a nedostatky ve svém hospodaření, nedoceňují
význam důsledně vedeného průkazného účetnictví a k provádění
řádných inventarizací majetku a závazků přistupují formálně.
Aktuální shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina je zveřejněno na
internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad >
Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde jsou
rovněž k dispozici přehledy o možných přestupcích obcí a DSO
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a DSO.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

JAK SI VEDOU OBCE V POLOVINĚ SOUTĚŽE
MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2020?
Na podporu funkčního a efektivního systému odděleného
sběru využitelných komunálních
a obalových odpadů realizuje
Kraj Vysočina ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., soutěž

obcí. Soutěže se automaticky
účastní všechny obce zapojené
do systému EKO-KOM na
území kraje. Obce jsou pro účely
soutěží rozděleny do čtyř velikostních kategorií. Podkladem
jsou data ze čtvrtletních výkazů

Průběžné pořadí podle velikostních kategorií obcí:
do 300 ob.
301 – 1 500 ob.
1. Tři Studně
Světnov
2. Líšná
Radostín nad Oslavou
3. Plandry
Řečice
Pořadí, pravidla soutěže, výsledky předchozích ročníků a další
informace naleznete na krajském portálu Odpady Vysočiny na
https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2019/ds-304260/
p1=101897.

za období 1. 1. – 31. 12. 2020.
Obce mohou využít srovnání
jako zpětnou vazbu pro nastavení dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě, zhodnocení
aktivní účasti obyvatel na třídění
odpadů apod.

1 501 – 5 000 ob.
Dobronín
Pacov
Ždírec nad Doubravou

Soutěž posuzuje množství vytříděného odpadu a účinnost sběru
(a tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů v kg/
obyv./rok na celkové výtěžnosti
komunálních odpadů v obci).

> 5 000 ob.
Telč
Velké Meziříčí
Velká Bíteš

Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

DOMY NA PŮL CESTY – PŘÍBĚH JAKUBA
Kraj Vysočina prostřednictvím projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486, financuje
na svém území službu domy na půl cesty. Sociální služba domy na
půl cesty poskytuje ubytování a sociální zázemí mladým lidem ve
věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí zařízení
ústavní výchovy (diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné
ústavy nebo jiná zařízení pro péči o děti a mládež) a těm, kdo
nemají možnost pobytu ve své biologické nebo pěstounské rodině
pro její ohrožující prostředí (týrání, drogy). Tito mladí lidé nemají
jednoduchý start do života. V domě na půl cesty je jim umožněn
život v přirozeném prostředí, který se co nejvíce přibližuje běžnému
způsobu života jejich vrstevníků. Během pobytu v domě na půl cesty
se mladí lidé učí jednat s úřady, udržovat domácnost, hospodařit

s měsíčním příjmem, hledat si práci, rozvíjet vztahy atd. Dům na
půl cesty poskytuje mladým lidem bez rodinného zázemí ubytování a další služby, které jim umožní po opuštění sociální služby
žít samostatně a dosáhnout jejich osobních cílů v oblasti vzdělání,
zaměstnání, bydlení i vztahů s okolím.
Příběh Jakuba je malé nahlédnutí, jeden z mnoha příběhů, s čím
do služby dům na půl cesty mladí lidé přicházejí, co mají za sebou
a s jakými oblastmi jim služba pomáhá, aby dokázali po opuštění
služby být samostatní. Jakub byl jako předškolní dítě odebrán matce,
která se nezvládala starat o své děti. Svého otce nikdy nepoznal.
Ujala se ho pěstounská rodina, která se mu snažila poskytnout
patřičnou výchovu a rodinné zázemí. Kvůli prohřeškům ve škole
byl po šesti letech z pěstounské péče odebrán a byla mu nařízena
ústavní péče. Ve výchovném ústavu Jakubovi osud uštědřil tvrdé
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rány v podobě šikany. Prožil si peklo. Po jednom fyzickém útoku na
jeho osobu, který byl provázen také psychickým trýzněním, skončil
pachatel ve vazbě, ale dospívající duše byla poznamenána. Jakub má
emocionální problémy, nízkou sebeúctu a problém s vyjadřováním.
V domě na půl cesty se snaží připravit na samostatný život. Našel
si zaměstnání v pekárně, díky kterému se částečně přiblížil svému
oboru, jemuž se vyučil – cukrář. Jakub nedokáže hospodařit s financemi, obtížně vyřizuje své osobní záležitosti a je velice důvěřivý,
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až naivní – na všech těchto problémech Jakub pracuje se sociálními
pracovníky domu na půl cesty. Tým pracovníků domu na půl cesty
doufá, že Jakub dokáže s jejich pomocí zmobilizovat vlastní síly,
aby dokázal lépe uspět v samostatném životě, který před sebou má.

Novinky ve Sbírce zákonů
Zvláštní krajské volby
V částce 140/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 24. 8. 2020
byl pod č. 350 publikován zákon
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev
krajů a do Senátu v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Kantoři
V částce 140/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 24. 8. 2020 byl pod
č. 349 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
25. 8. 2020.
SČOT 2021
V částce 134/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 8. 2020 byl pod
č. 332 publikován zákon o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021 a o
změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
21. 8. 2020.
500 000 000 000 Kč
V částce 129/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 16. 7. 2020 byl pod
č. 323 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019
Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 2020, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
COVID-19
a kompenzační bonus
V částce 134/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 6. 8. 2020

byl pod č. 331 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS
CoV-2, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
7. 8. 2020.
Zločin a trest
V částce 134/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 6. 8. 2020
byl pod č. 333 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Semeno
V částce 134/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 8. 2020 byl pod
č. 334 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003
Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
EU daňové spory
V částce 134/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 6. 8. 2020
byl pod č. 335 publikován zákon
o mezinárodní spolupráci při
řešení daňových sporů v Evropské unii.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 9. 2020.

Chemické zbraně
V částce 134/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 8. 2020 byl pod
č. 336 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní a o změně a doplnění
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.
Silniční doprava
V částce 135/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 8. 2020 byl pod
č. 337 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020 (část 23. 5. 2021).
Banky
V částce 135/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 8. 2020 byl pod
č. 338 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 87/1995
Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Piráti a námořníci
V částce 135/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 8. 2020 byl pod
č. 339 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000
Sb., o námořní plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020 (část 1. 7. 2021).
Daně EU
V částce 137/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 8. 2020
byl pod č. 343 publikován zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s implementací
daňových předpisů Evropské
unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2020 (část 1. 1. 2022, část
1. 7. 2020. část 29. 8. 2020).
Mařena alias zelí
V částce 121/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 1. 7. 2020
byla pod č. 307 publikována
vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci,
výdej a používání individuálně
připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro
léčebné použití.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Účetnictví
V částce 123/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 8. 7. 2020
byla pod č. 310 publikována
vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení
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zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.
Semeno
V částce 124/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 7.
2020 byla pod č. 313 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva
a sadby pěstovaných rostlin
do oběhu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 7. 2020.
Chmel a réva
V částce 125/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 7.
2020 byla pod č. 314 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 332/2006
Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných
rodů a druhů a okrasných druhů
a jeho uvádění do oběhu, ve
znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 7. 2020.
Flóra
V částce 126/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 7.
2020 byla pod č. 315 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 378/2010 Sb.,
o stanovení druhového seznamu
pěstovaných rostlin, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 7. 2020.
Školky
V částce 127/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 15. 7.
2020 byla pod č. 319 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 280/2016
Sb., kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
vyhlášky, ve znění pozdějších
předpisů.

strana 4

ZPRAVODAJ
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2020.
Celníci
V částce 133/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 31. 7. 2020
byla pod č. 328 publikována
vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se
nenacházejí v jejich sídlech.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2020.
ISVS
V částce 133/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 31. 7. 2020
byla pod č. 329 publikována
vyhláška o seznamu položek
popisu informačního systému
veřejné správy.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2020.
Duchny
V částce 136/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 11. 8.
2020 byla pod č. 340 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 76/2005 Sb.,
o stanovení způsobu výpočtu
rozdílu mezi příjmy pojistného
na důchodové pojištění a výdaji
na dávky důchodového pojištění,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.
Obce II
V částce 138/2020 Sbírky
vydané dne 14. 8. 2020
3zákonů
| ČERVENEC–SRPEN
2020
byla pod č. 345 publikována

vyhláška o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.
ORP
V částce 138/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 14. 8. 2020 byla pod
č. 346 publikována vyhláška
o stanovení správních obvodů
obcí s rozšířenou působností,
území obvodů hlavního města
Prahy a příslušnosti některých
obcí do jiného okresu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.
Ovoce a zelenina
V částce 128/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 15. 7. 2020
bylo pod č. 322 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.,
o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění
pozdějších předpisů, a některá
související nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2020 (část 1. 1. 2021).
Znečišťující látky
V částce 132/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 29. 7. 2020
bylo pod č. 326 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.,
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových
hodnot a údaje požadované pro

ohlašování do integrovaného
registru znečišťování životního
prostředí, ve znění nařízení
vlády č. 450/2011 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2020.
Nebezpečné látky v elektru
V částce 138/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 14. 8. 2020
bylo pod č. 344 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 481/2012 Sb.,
o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 4. 2021 (část 1. 9. 2020).
Seznam zboží
s regulovanými cenami
V částce 133/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 31. 7. 2020
bylo pod č. 329 publikováno
sdělení Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 05/2020,
kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný
výměrem MF č. 01/2020.
Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 11/2020
dne 17. července 2020 a nabývá
účinnosti 13. prosince 2020.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Harmonogram školního roku 2020/2021
úterý 1. září 2020
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

začátek školního roku 2020/2021
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny

pondělí 4. ledna 2021

začátek výuky v novém roce

pátek 29. ledna 2021

pololetní prázdniny

1. února – 7. února 2021
čtvrtek 1. dubna – pondělí 5. dubna 2021
středa 30. června 2021
čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení školního roku 2020/2021
letní prázdniny
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Pro každého prvňáčka bezpečný kufřík od Kraje Vysočina
Nástup do školy je pro každého prvňáčka i jeho rodinu vel-

Bezpečnosti dětí se Kraj
Vysočina věnuje dlouhodobě.
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