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Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kontroly

                                                                                                               Č.j: LK-0005/10/Nov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Benešov u Semil, IČ: 00275590

za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.9.2010 a 13.4.2011 - 14.4.2011

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

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Benešov u Semil

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:    

Ing. Jana Nováková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření 
vydal Mgr. René Havlík, ředitel  Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání byli přítomni:

             Dalibor Lampa - starosta obce
             Jaroslava Hloušková - účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a 
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil byly přezkoumány následující 
písemnosti:

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2009 projednalo ZO na svém zasedání dne 24.6.2010 a usn.č. 
24/2010 ho schválilo. ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2009 a schválilo ho výrokem "bez výhrad".
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) od 10.6. do 24.6.10     
v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uložené zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce (i v elektronické podobě) obce od 
10.2. do 25.2.2010 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.

Schválený rozpočet

ZO na svém jednání dne 25.2.2010 usn.č. 13/2010 schválilo rozpočet obce jako přebytkový,
v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rozpočet byl schválen ve výši :

Příjmy             8 003 tis. Kč
Výdaje            7 623 tis. Kč

Pravidla rozpočtového provizoria

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ,     
v platném znění byla schválena na ZO dne 17.12.2009 usn.č. 71/2009 pravidla rozpočtového 
provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2010.
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Rozpočtový výhled

ZO dne 25.2.2010 usn.č. 14/2010 schválilo rozpočtový výhled na roky 2011 - 2012 - ve všech 
letech přebytkový /údaje v tis. Kč/:
                   2011       2012
Příjmy        8 260       8 590
Výdaje      7 780       8 360

Rozpočtová opatření

V roce 2010 bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, schválená ZO dne 22.4.10 usn.č. 
16/2010; dne 24.6.10 usn.č. 23/2010; dne 23.9.10 usn.č. 41/2010; dne 11.11.10 usn.č. 56/2010 
a dne 16.12.10 usn.č. 64/2010 v následující výši:

                   příjmy                  výdaje
1. RO       + 31 545,-          + 31 545,-
2. RO      + 102 905,-        + 102 905,-
3. RO       +  16 290,-          + 16 290,-
4. RO       +  82 400,-          + 82 400,-
5. RO      + 264 357,-        + 264 357,-
Celkem   + 497 497,-        + 497 497,-   

Těmito rozpočtovými opatřeními nabývá rozpočet následujících hodnot:

                     Schválený RO               Upravený RO              Rozdíl
Příjmy             8 003 000,-                 8 500 497,-          + 497 497,-
Výdaje            7 623 000,-                  8 120 497,-         +  497 497,-

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2010.

  
Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je vedena na PC a slouží jako evidence závazků.  V roce 2010 bylo 
přijato celkem 593 faktur v celkové výši 4 493 159,57 Kč, do konce roku nebyla uhrazena     
1 fa ev.č. 593 ve výši 11 430,- Kč se splatností v lednu 2011. Kontrolou přijatých faktur        
v měsíci srpnu (fa ev. č. 338 - 370) a prosinci (ev.č.536 -562), zaměřenou na ověření věcné a 
formální správnosti, nebyly zjištěny nedostatky, doklady obsahovaly předepsané náležitosti 
podle zákona 563/1991 Sb., nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly 
zjištěny.

Rozvaha

Kontrole byla předložena Rozvaha k 31.12.2010. Kontrolou bylo ověřeno, že A=P ve výši  
77 882 963,19 Kč; stav běžného účtu k 31.12.10 ve výši 1 550 239,27 Kč souhlasí se stavem 
uvedeným v rozvaze /účet 231/ i ve výkaze FIN 2-12M k 31.12.10 /ř. 6010/; stav běžného 
účtu fondu (SF) k 31.12.10 ve výši 19 964,90 Kč souhlasí se stavem uvedeným v rozvaze 
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/účet 236/ i ve výkaze FIN 2-12M k 31.12.10 /ř. 6020/ a účtem 419 Ostatní fondy; výsledek 
hospodaření běžného účetního období ve výši 826 886,87 Kč /účet 493/ souhlasí na Výkaz 
zisku a  ztráty. U účtů  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /účet 018/ byla provedena 
korekce ve výši  224 477,- Kč a Drobný dlouhodobý hmotný majetek /účet 028/ byla
provedena korekce ve výši 1 384 775,60 Kč. Dále byla vytvořena opravná položka k 
pohledávkám ve výši 14 567,98 Kč. V roce 2010 nebyl zaznamenán významný pohyb na 
majetkových účtech, obec netvořila rezervy.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 12/2010, s následujícími hodnotami:

náklady celkem   7 421 676,83 Kč
výnosy celkem    8 594 874,70 Kč
zisk po zdanění      826 886,87 Kč - souhlasí na rozvahu k 31.12.10 (účet 493)

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena příloha k rozvaze k 31.12.2010. Údaje přílohy navazují na rozvahu.

Odměňování členů zastupitelstva

ZO na svém zasedání dne 17.12.2009 usn.č. 71/2009 schválilo měsíční odměny zastupitelstva 
pro rok 2010 - zůstávají ve stejné výši jako v roce 2009. Kontrolou bylo ověřeno, že výše 
odměn je v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č.20/2009 Sb.
ZO na svém zasedání dne 11.11.10 (ustavující zasedání ZO) schválilo zvolení starosty -
uvolněný, místostarosty (neuvolněný), předsedů výborů. ZO dne 16.12. usn.č. 65/10 schválilo 
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, výši měsíčních odměn 
neuvolněných členů ZO v 50% výši dle platné přílohy k NVL č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění.
Kontrolou mzdových listů bylo ověřeno, že odměny uvolněného starosty a neuvolněných 
členů,  jak minulého tak i současného ZO, souhlasí s výší odměn odsouhlasených na 
zasedáních ZO a jsou v souladu  s NVL č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev v platném znění.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace byla provedena na základě Příkazu k provedení inventur za rok 2010                 
k 31.12.2010 ze dne 7.12.10, inventarizace byla provedena v souladu se směrnicí k provedení 
inventarizace.
Inventarizace byla doložena inventurními soupisy v souladu s § 30 zákona 563/1991 Sb.
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Kontrolou bylo ověřeno, že inventurní stavy jednotlivých kategorií hmotného a nehmotného 
majetku odpovídají stavům uvedeným v rozvaze obce k 31.12.2010. Inventarizací nebyly 
zjištěny rozdíly.
Podrozvahová evidence:
902 - DDM v OE                                     41 649,50 Kč
903 - DDHM PO ZŠ a MŠ                    843 230,70 Kč

Další zjištění :
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu;
- zastavování movitých a nemovitých věcí nebylo v roce 2010 realizováno;
- obec svým majetkem neručí za závazky fyzických a právnických osob.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena na PC, slouží jako evidence pohledávek. V roce 2010 bylo 
vystaveno 35 faktur v celkové výši 336 482,58 Kč, 1 faktura nebyla uhrazena (ve splatnosti) 
ve výši 590,- Kč. Kontrolou vystavených  faktur ev.č. 14 - 23  z listopadu 2010 nebyly 
zjištěny nedostatky, obsahovaly předepsané náležitosti podle zákona 563/1991 Sb., 
nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena na počítači , je stanoven pokladní limit ve výši 40 000,- Kč,            
v kontrolovaném období byl dodržovaný. Příjmy a výdaje jsou číslovány jednou číselnou 
řadou. Za 01-12/2010 bylo vyhotoveno 1 051 pokladních dokladů. Namátkovou kontrolou 
dokladů ev.č. 602 - 729 (červenec a srpen)  a ev.č. 1015 - 1051 (prosinec) nebyly shledány 
nedostatky. 

Bankovní výpis

Kontrolou ověřeny zůstatky finančních prostředků k 31.12.2010 na účtech s předloženými 
bankovními výpisy, zůstatky jsou shodné s údaji ve výkazu FIN 2-12M i s údaji v rozvaze     
k 31.12.10. Kontrolou dokladů náležící k výpisům v srpnu (BV 08/01 - 08/19) nebyly zjištěny 
nedostatky.
Stav k 31.12.2010
základní běžný účet /231/č. účtu 1263110329/0800                          1 550 239,27 Kč
běžný účet soc. fondu /236/ č.účtu 107-1263110329/0800                   19 964,90 Kč
   
úvěrový účet /451/ č. účtu 024504-0196833409/0800                         710 000,00 Kč

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Platná dohoda  (v souladu s § 252 zákona č. 262/2006 Sb.) o hmotné odpovědnosti byla 
kontrole předložena.
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2010 v následující výši:

                 schv. RO      upravený RO        skutečnost     %URo/Sk
příjmy     8 003 000          8 500 497       8 952 362,37       105,32
výdaje    7 623 000         8 120 497       7 843 334,54        96,59 

Kontrolou bylo ověřeno, že rozpočet ve schválené podobě byl přenesen ve shodných 
hodnotách do výkazu, rozpočet po změnách souhlasí na změny odsouhlasené ZO. 
Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 1 109 027,83 Kč.

Hlavní kniha

Kontrole byla předložena hlavní kniha - Obratová předvaha  za období 12/2010.
Namátkovou kontrolou prvotních dokladů  (ev.č. 792-925) v měsíci srpnu nebyly zjištěny 
nedostatky.

Účtový rozvrh

Kontrole byl předložen účtový rozvrh platný pro rok 2010.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Kontrole byla předložena Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 
školy Benešov u Semil (schválená ZO dne 10.9.2009 usn.č. 44/2009); v roce 2010 nebyla 
měněna.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

ZO na svém jednání dne 25.2.10 usn.č. 9/2010 schválilo rozdělení hospodářského výsledku 
zřízené PO ZŠ a MŠ ve výši 98 810,92 Kč - převod celé výše do rezervního fondu.
Kontrole byla předložena Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Benešov       
u Semil za rok 2009  ze dne 10.6.10 - kontrolou nebyly shledány nedostatky.
HV ZŠ a MŠ za rok 2010 ve výši 109 426,48 Kč bude projednán na ZO dne 14.4.2011.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

ZO na svém jednání dne 25.2.10 schválilo usn.č. 3/2010 přijetí daru - 1/2 pozemku p.č. 
2491/3 a usn.č. 4/2010  schválilo bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu.
ZO na svém zasedání dne 23.9.10 usn.č.c. 39/2010 schvaluje koupi pozemku-nemovitosti 
p.p.č. 365/1 o výměře 64 m² v k.ú. Benešov u Semil a usn.č.  40/2010 schvaluje vyhlášení 
záměru odprodeje části pozemku p.p.c. 2487/4 o výměře 124 m² v k.ú. Benešov u Semil.
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec ze svého rozpočtu, na základě žádostí, poskytla v roce 2010 celkem 100 100,- Kč jako
příspěvky na činnost celkem 9 organizacím a spolkům. Tyto prostředky podléhají vyúčtování. 
Namátkovou kontrolou vyúčtování tří poskytnutých dotací /nejvyššího objemu/ nebyly 
zjištěny nedostatky. 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrole bylo předloženo vyúčtování dotací:

Pol. 4122
Kontrole byla předložena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z FPO Libereckého kraje, 
schválená zastupitelstvem kraje dne 27.4.2010 usn.č. 94/10/ZK, ev.č. OLP/892/2010 na 
"Zvyšování akceschopnosti JSDH - na nákup věcných prostředků PO" ve výši 56 800,- Kč, 
příjemce je povinen podílet se na financování akce min. 40%. 
skutečné náklady        96 136,-
dotace                         56 800,- tj. 59,1%
Dotace byla vyúčtována v souladu s podmínkami, obec se podílela na financování 40,9%.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí ve výši 7 529,- Kč  a 4 505,- Kč na odbornou přípravu velitelů 
SDH - vyúčtována dne 4.1.2011

Dále obec obdržela:

- dotaci na volby UZ 98071 ve výši 20 000,- Kč
-  skutečně čerpáno                          14 690,- Kč
-  vratka ve výši                                  5 310,- Kč odeslána dne 5.8.2010
Prostředky byly použity v souladu se Směrnicí MF ČR č.j. 124/1354/2002 včetně směrnice 
č.j. 12/56 089/2007 - 124 ze dne 2.4.2007, výdaje jsou zaúčtovány na § 6114 s přiděleným 
UZ.

- dotace na volby UZ 98187 ve výši 20 000,- Kč
                                          čerpáno   16 828,- Kč   
                                          vráceno     3 172,- Kč dne 15.12.10
Prostředky byly použity v souladu se Směrnicí MF ČR č.j. 12/36 381/2010 - 124 ze dne 
17.6.2010, výdaje jsou zaúčtovány na § 6115 s přiděleným UZ.

- dotace na sčítání lidu UZ 98005 ve výši 4 774,- Kč
                                              čerpáno               0,- Kč
                                              vratka           4 774,- Kč - vráceno dne 29.12.2010

Pol 4222
Obec obdržela na základě Smlouvy č. OLP/2155/2009 dotaci na územní plán ve výši          
100 000,- Kč. Skutečné náklady 336 390,- Kč, vyúčtování dne 29.10.10 dotace ve výši     
29,73 % celkových skutečných nákladů projektu. 
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Smlouvy nájemní

Obec nemá uzavřenu žádnou nájemní smlouvu na nebytové prostory ani na pronájem 
pozemků.
Eviduje pouze nájemní smlouvy na byty.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V roce 2010 nebylo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
uskutečněno žádné výběrové řízení. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu je upraven 
vnitřní směrnicí.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrole byla předloženy záípisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce a rady obce.       
V roce 2010 se konalo celkem 6 zasedání ZO (25.2., 22.4., 24.6., 23.9., 11.11. a 16.12.10) a 
16 zasedání rady obce. Zápisy a usnesení ZO i RO jsou vedeny v souladu se zněním § 95 
odst. 1, 2 a § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Vnitřní předpis a směrnice

Byly předloženy tyto směrnice:
Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku obce 
Organizační řád
Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.
Směrnice č. 1/2010 pro časové rozlišení nákladů, výnosů vč. dohadných položek
Směrnice č. 2/2010 podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní uzávěrky
Směrnice č. 3/2010 Organizační řád
Směrnice č. 4/2010 Organizační struktura obce
Směrnice č. 5/2010 k finanční kontrole
Směrnice č. 6/2010 k řídící kontrole
Směrnice č. 7/2010 k ochraně osobních údajů
Podpisové vzory

Výsledky externích kontrol

Kontrole byl předložen Protokol č.j. 337/10/SM - kontrola z ÚP za období 2008 - 2009 se 
závěrem: rozhodný příjem byl potvrzován v souladu se zákonem, v 1 případě bylo zjištěno 
porušení zákona o státní podpoře, k vyčíslení přeplatku nedošlo.
Dále byl předložen Protokol č. 532/10 Okresní správy sociálního zabezpečení v Semilech      
o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění od 1.11.2008 do 31.5.2010 -
bez závad.
Kontrole byla předložena Zpráva o kontrole hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
č.j. OPK 715/10  za období 1.3.2006 - 31.10.2010, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, 
nebylo vyměřeno penále.
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Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Obec má zřízen sociální fond. Hospodaření se řídí Pravidly tvorby a čerpání sociálního fondu. 
Základní příděl do soc. fondu je tvořen 2% ročního objemu mzdových prostředků.
V souladu s výše uvedenými pravidly byl v kontrolovaném  období  soc. fond využíván na 
příspěvky na obědy, na rekreaci dětí , na penzijní připojištění, na zájezdy a na brýle.  Finanční 
prostředky soc. fondu jsou vedeny na samostatném  bankovním účtu č. 107-1263110329/0800 
u ČS a.s. 
Hospodaření sociálního fondu:  
PS             16 738,90 Kč
tvorba:       29 077,00 Kč
čerpání:     25 851,00 Kč 
KS            19 964,90 Kč

Nespecifikován

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy 
kontrolního (3 zápisy)  a finančního výboru (4 zápisy).

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2010

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
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III. Při přezkoumáním hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2010

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................... 10,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 7,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

V Liberci dne 19.4.2011

Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Jana Nováková

kontrolor pověřený přezkoumáním
………………………………………….

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starosta obce Benešov u Semil pan Dalibor Lampa  prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) 
zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu 
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) 
návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Dalibor Lampa

starosta
………………………………………….

datum a podpis starosty obce, razítko

Rozdělovník :

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 Benešov u Semil   Dalibor Lampa

2 1 Liberecký  kraj Ing. Jana Nováková

P o u č e n í
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí 
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona  420/2004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku 
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přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání 
hospodaření. 

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého, odboru kontrolnímu,
k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Dalibor Lampa

starosta obce …………………………………………..
datum a podpis starosty obce, razítko

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat 
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, 
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření). 

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní 
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou 
zprávu o plnění přijatých opatření.

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého 
kraje, odboru kontrolnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a 
h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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