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O B S A H :

403. Vyhláška, kterou se mění 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, ve znění pozdějších předpisů



403

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2021,

kterou se mění 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, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2
a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb.,
zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře
a termínech údajů předkládaných pro vypracování
návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a ter-
mínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol
státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004
Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb., vyhlášky č. 24/2012
Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb., se mění takto:

1. Nadpis vyhlášky zní: „Vyhláška o předklá-
dání údajů pro vypracování návrhu státního zá-
věrečného účtu“.

2. V § 1 se slova „ , Regionálními radami re-
gionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“)“ zru-
šují.

3. V § 2 odst. 2 se slova „ , dobrovolné svazky
obcí a regionální rady“ nahrazují slovy „a dobro-
volné svazky obcí“.

4. V § 2 odst. 4 se slova „ , regionální rady“
zrušují.

5. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bo-
du 11 větě poslední se slova „regionálním radám,“
zrušují, za slovo „obcím“ se vkládají slova „ , s vý-
jimkou dotačních investičních akcí,“ a slova „regio-
nálních rad a“ se zrušují.

6. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 se
slova „Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových
prostředků za rok 20xx“ nahrazují slovy „Rozbor
zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní
platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
za rok 20xx“ a slova „Výdaje na platy a ostatní
platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
v rámci programů/projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mecha-
nismů čerpané v roce 20xx za jednotlivé organizační
složky státu a příspěvkové organizace“ se nahrazují
slovy „Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků
na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní
osobní náklady zapojených do programů/projektů
financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané
v roce 20xx“.
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7. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 3 zní:

Sbírka zákonů č. 403 / 2021Částka 181 Strana 5299



8. V příloze č. 1 části třetí tabulky č. 8 až 10 znějí:
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9. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.
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“.

Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují.

10. V příloze č. 3 části první se slova „jiných
právních předpisů17)“ nahrazují slovy „vyhlášky
upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění
rozpočtů státních fondů a technické vyhlášky o účet-
ních záznamech“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

11. V nadpisu přílohy č. 4 se slova „regionální-
mi radami“ nahrazují slovy „dobrovolnými svazky
obcí“.

12. V příloze č. 4 část třetí zní:
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„Část třetí

Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí

Výchozím podkladem jsou údaje o celkových příjmech a výdajích územních samosprávných celků a do-
brovolných svazků obcí, které jsou k dispozici v centrálním systému účetních informací státu.

Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo vyhlášení
válečného stavu předkládají údaje pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu v roz-
sahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2.

Pokud situace v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo vyhlášení válečného stavu neumožňuje před-
kládat údaje pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu územními samosprávnými
celky a dobrovolnými svazky obcí v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2, kraje, krajská
města a hlavní město Praha předloží Ministerstvu financí komentář k aktuální situaci v rozpočtovém hospo-
daření. Kraje, krajská města a hlavní město Praha předloží komentář Ministerstvu financí do 10 pracovních
dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním
rozpočtu.

V případě mimořádně naléhavé potřeby si Ministerstvo financí vyžádá od územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí předložení dalších údajů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při předkládání údajů potřebných pro vypra-
cování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021
se použije vyhláška č. 419/2001 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Při předkládání údajů pro vypracování ná-
vrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 použijí
správci kapitol tabulku č. 3 a tabulku č. 9 přílohy č. 1
k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Při předkládání údajů pro vypracování ná-
vrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 postu-
pují územní samosprávné celky a dobrovolné svazky
obcí podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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