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VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,

rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6
a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovol-

ných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou bodů 11
a 12 přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2013“.

2. V příloze č. 1 bodě 7 podbodě 7.8 se zrušují
slova „za kapitolu celkem“ a slova „správci kapitol“
se nahrazují slovy „příspěvkové organizace“.

3. V příloze č. 3 bodě 11 podbodě 11.1 písm. b)
poslední tabulka zní:
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4. V příloze č. 3 bodě 12 podbodě 12.2 poslední
řádek zní:

„součet údajů financování v části II.

S (třída 8)sl.1,2,4 = r. 3200sl.31,32,34“.

5. V příloze č. 3 bodě 18 podbodě 18.6 se kód „999“
nahrazuje kódem „CZ0999“, kód „990“ se nahrazu-
je kódem „CZ0990“ a kód „900“ se nahrazuje kó-
dem „CZ0900“.

6. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 2-04 U Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi
řízených organizačních složek státu a státních fondů
část II. zní:

7. V příloze č. 4 bodě 5 se zrušují slova „223 –

Zvláštní výdajový účet,“.

8. V příloze č. 4 bodě 7 podbodě 7.2 poslední
tabulka zní:

9. V příloze č. 4 bod 10 zní:

Sbírka zákonů č. 451 / 2011Částka 154 Strana 5863



Sbírka zákonů č. 451 / 2011Strana 5864 Částka 154



10. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
část III. zní:
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11. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
část VI. zní:

12. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2011 se
postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Chro-
nologický přehled rozpočtových opatření za rok 2012

se vypracuje ve struktuře paragraf, položka, datum,
druh rozpočtového opatření, změna rozpočtu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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