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514

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 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 pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6
a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona
č. 128/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 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. 363/
/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/
/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., vyhlášky č. 466/
/2017 Sb. a vyhlášky č. 344/2019 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se čárka za slovem
„celků“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti“ se zrušují.

2. V § 1 se čárka za slovem „celků“ nahrazuje
slovem „a“ a slova „a rozpočtů Regionálních rad
regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“)“ se
zrušují.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se čárka za slovem
„celků“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a regionálních
rad“ se zrušují.

4. V § 4 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 2 se slova
„regionální rady“ nahrazují slovy „městské části
hlavního města Prahy“.

5. V příloze č. 1 bodu 1.1 se slova „vyhlášky
č. 323/2002 Sb., „o rozpočtové skladbě“, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová skladba)“
nahrazují slovy „vyhlášky upravující rozpočtovou
skladbu“.

6. V příloze č. 1 bod 8 zní:

„8. Správci kapitol v rozpočtovém systému a státní
fondy v centrálním systému účetních informací
státu provedou alespoň jednou čtvrtletně kon-
trolu jimi vykazovaných údajů o poskytnutých
transferech a půjčených peněžních prostředcích
na hodnoty transferů a půjčených peněžních
prostředků přijatých územními samosprávnými
celky a dobrovolnými svazky obcí. V případě
zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými
transfery nebo půjčenými peněžními prostředky
neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušným
územním samosprávným celkem a dobrovolným
svazkem obcí, jejich dohledání a opravu.“.

7. V nadpisu přílohy č. 2 se čárka za slovem
„celků“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a regionál-
ních rad“ se zrušují.

8. V příloze č. 2 bodu 1 se čárka za slovem
„kraje“ nahrazuje slovem „a“, slova „a regionální
rady“ se zrušují, čárka za slovem „celků“ se nahra-
zuje slovem „a“ a slova „a regionálních rad“ se zru-
šují.

9. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Statutární města a hlavní město Praha předávají
jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako
celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje údaje za hos-
podaření městských částí a městských obvodů.
Magistrát hlavního města Prahy dále předává do
centrálního systému účetních informací státu
ročně výkazy za jednotlivé městské části hlav-
ního města Prahy a výkaz za hlavní město Prahu
bez hospodaření městských částí hlavního města
Prahy.“.

10. V příloze č. 2 bod 4 zní:

„4. Magistrát hlavního města Prahy kontroluje
předání, úplnost a správnost výkazů předáva-
ných za městské části hlavního města Prahy
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a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo
chybně vyplněných výkazů. Magistrát hlavního
města Prahy stanoví způsob a určí metodu, ja-
kou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti
výkazů předávaných jeho prostřednictvím za
městské části hlavního města Prahy. Magistrát
hlavního města Prahy stanoví termíny měst-
ským částem hlavního města Prahy pro předání
výkazůmagistrátu tak, aby měl možnost zajistit
kontrolu úplnosti a správnosti předaných vý-
kazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo
chybně vyplněných výkazů městskými částmi
hlavního města Prahy. Termíny stanovené Ma-
gistrátem hlavního města Prahy musí městským
částem hlavního města Prahy ponechat dosta-
tečný časový prostor pro vypracování výkazů,
přičemž Magistrát hlavního města Prahy musí
vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7.“.

11. V příloze č. 2 bodu 5 se věty třetí a poslední
zrušují.

12. V příloze č. 2 bodu 7 se čárka za slovem
„krajů“ nahrazuje slovem „a“, slova „a regionálních
rad“ se zrušují, za slovo „obcí“ se vkládají slova
„ , městských částí hlavního města Prahy“ a za slovo
„úřady“ se vkládají slova „a Magistrátem hlavního
města Prahy“.

13. V příloze č. 2 bodu 7.4 se slova „za období“
zrušují a slovo „nepředkládají“ se nahrazuje slovem
„nepředávají“.

14. V příloze č. 2 bodu 7.5 se slova „regionál-
ních rad budou uvedeny ve výkazech za období le-
den až duben“ nahrazují slovy „městských částí

hlavního města Prahy se uvedou nejpozději ve vý-
kazech sestavených ke dni 30. dubna“.

15. V příloze č. 2 bodu 8 se slovo „půjčkách“
nahrazuje slovy „půjčených peněžních prostřed-
cích“, slova „transferů poskytnutých“ se nahrazují
slovy „poskytnutých transferů a půjčených peněž-
ních prostředků“ a slovo „půjčkami“ se nahazuje
slovy „půjčenými peněžními prostředky“.

16. V příloze č. 3 vzor FIN 1-12 OSS Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
a organizačních složek státu v části I. se text
„EDS/SMVS“ nahrazuje textem „EDS/SMVS/
/ZED“.

17. V příloze č. 3 vzor FIN 1-12 OSS Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
a organizačních složek státu v části II. se slova „(ji-
ných než OSS)“ nahrazují slovy „jiných než OSS“,
slova „jiných fondů“ se nahrazují textem „FKSP“
a za slovo „fondu“ se vkládá text „OSS“.

18. V příloze č. 5 bodu 1 se slova „Státní fond
rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „Státní fond pod-
pory investic“.

19. V příloze č. 5 bodu 3.1 se za písmeno c)
vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d) rozpis položek potřebných pro provedení kon-
solidace příjmů a výdajů,

e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).

20. V příloze č. 5 bod 3.3 zní:
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21. V příloze č. 5 bodu 5 se slovo „půjčky“
nahrazuje slovy „půjčené peněžní prostředky“.

22. V příloze č. 5 bodu 5.1 úvodní části ustano-
vení se slovo „půjček“ nahrazuje slovy „půjčených
peněžních prostředků“.

23. V příloze č. 5 bodu 5.1 písmeno a) zní:

„a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5329,
5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442
a 6449,“.

24. V příloze č. 5 bodu 5.3 se slovo „půjčky“
nahrazuje slovy „půjčené peněžní prostředky“
a slova „ ; pro transfery a půjčky poskytované regio-
nálním radám se přiřadí kód územní jednotky od-
povídající NUTS 2 (CZ0x)“ se zrušují.

25. V příloze č. 5 ve vzoru FIN 1-12 SF Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů
část III. zní:

26. V příloze č. 5 vzor FIN 1-12 SF Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu státních fondů v nadpisu
části IX. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „půjčené
peněžní prostředky“.

27. V nadpisu přílohy č. 6 se čárka za slovem
„celků“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a regionál-
ních rad“ se zrušují.

28. V příloze č. 6 bodu 1 se slova „regionální
rady“ nahrazují slovy „městské části hlavního města
Prahy“.

29. V příloze č. 6 bod 3 zní:

„3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samo-
správného celku, dobrovolného svazku obcí
a městské části hlavního města Prahy se rozumí
rozpočet schválený zastupitelstvem územního

samosprávného celku nebo městské části hlav-
ního města Prahy nebo orgány dobrovolného
svazku obcí rozepsaný v členění podle podrobné
rozpočtové skladby (rozpis rozpočtu) podle
právního předpisu upravujícího rozpočtová pra-
vidla územních rozpočtů.“.

30. V příloze č. 6 bod 4 zní:

„4. Údaji o rozpočtu po změnách územního samo-
správného celku, dobrovolného svazku obcí
a městské části hlavního města Prahy se rozumí
rozpočet schválený zastupitelstvem územního
samosprávného celku nebo městské části hlav-
ního města Prahy nebo orgány dobrovolného
svazku obcí rozepsaný v členění podle podrobné
rozpočtové skladby (rozpis rozpočtu) podle
právního předpisu upravujícího rozpočtová pra-
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vidla územních rozpočtů, který je upravený
o rozpočtová opatření provedená podle práv-
ního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla
územních rozpočtů.“.

31. V příloze č. 6 bodu 7.2 v názvu polož-
ky 8115 se slovo „Změna“ nahrazuje slovem
„Změny“ a za slovo „kromě“ se vkládají slova
„změn stavů“.

32. V příloze č. 6 bodu 7.2 v názvu polož-
ky 8901 se slovo „organizace“ nahrazuje slovy „roz-
počtové jednotky“.

33. V příloze č. 6 bodu 7.2 v názvu polož-
ky 8902 se slovo „kurzové“ nahrazuje slovem „kur-
sové“.

34. V příloze č. 6 bodu 7.2 se na konci názvu
položky 8905 doplňují slova „a saldo státní po-
kladny“.

35. V příloze č. 6 bodu 8.2 písm. a) se slova
„a regionální rada“ nahrazují slovy „ , městská část
hlavního města Prahy a hlavní město Praha bez hos-
podaření městských částí hlavního města Prahy“ a na
konci textu písmene se doplňují slova „za město jako
celek“.

36. V příloze č. 6 bodu 8.2 písm. b) se čárka za
slovem „celků“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a re-
gionálních rad“ se zrušují.

37. V příloze č. 6 bod 8.3 zní:
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38. V příloze č. 6 bodu 8.4 se za písmeno b)
vkládá nové písmeno c), které zní:

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na d) až f).

39. V příloze č. 6 bodu 8.4 písmeno f) zní:

40. V příloze č. 6 bodu 11 se slovo „půjček“
nahrazuje slovy „půjčených peněžních prostředků“,
za slovo „obcemi“ se vkládají slova „ , městskými
částmi hlavního města Prahy“, slova „krajů a krajů“
se nahrazují slovy „krajů a krajem“, za slovo „ob-
cím“ se vkládají slova „ , městským částem hlavního
města Prahy“ a slova „pod řádky“ se nahrazují slo-
vem „podřádky“.

41. V příloze č. 6 bodu 13 úvodní části ustano-
vení se slova „Přijaté transfery a půjčky ze státního
rozpočtu, státních fondů a regionálních rad“ nahra-
zují slovy „Přijaté transfery a půjčené peněžní pro-

středky ze státního rozpočtu a státních fondů a sou-
visející výdaje“.

42. V příloze č. 6 bodu 13.1 úvodní části usta-
novení se slovo „půjček“ nahrazuje slovy „půjče-
ných peněžních prostředků“.

43. V příloze č. 6 bodu 13.1 písm. a) se číslo
„4123“ a číslo „4223“ zrušují.

44. V příloze č. 6 bodu 13.1 se na konci pís-
mene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno c), které zní:

„c) včetně výdajů realizovaných z přijatých trans-
ferů a půjčených peněžních prostředků ze stát-
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ního rozpočtu a státních fondů v členění podle
odvětvového a druhového třídění rozpočtové
skladby a účelových znaků.“.

45. V příloze č. 6 bod 13.2 zní:

„13.2 Územní samosprávné celky, dobrovolné
svazky obcí a městské části hlavního města
Prahy musí zajistit soulad mezi údaji uvede-
nými v části IX. sl. 93, s výjimkou údajů uve-
dených na položkách 8113 a 8123, a údaji sta-
novených položek uvedených v části I. sl. 3
tohoto finančního výkazu.“.

46. V příloze č. 6 bodu 13 se doplňují nové
body 13.3 a 13.4, které znějí:
„13.3 Údaj ve sl. 93 vyjadřuje výsledek od počátku

roku v rámci příslušné položky na straně pří-
jmů, nebo položky zvýšení financování, a da-
ného účelového znaku za vykazované období.
Údaj ve sl. 94 vyjadřuje výsledek od počátku
roku v rámci příslušného paragrafu a položky
na straně výdajů a daného účelového znaku za
vykazované období.

13.4 Údaj ve sl. 93 v řádku za účelový znak celkem
v části IX. se vypočítá jako úhrn údajů ve sl. 93
za všechny položky na straně příjmů, nebo po-
ložky zvýšení financování, v rámci daného úče-
lového znaku. Údaj ve sl. 94 v řádku za účelový
znak celkem v části IX. se vypočítá jako úhrn
údajů ve sl. 94 za všechny paragrafy a položky
na straně výdajů v rámci daného účelového
znaku. Údaj ve sl. 95 v části IX. se vypočte jako
rozdíl mezi údajem ve sl. 93 a údajem ve sl. 94,
a to v řádku za účelový znak celkem.“.

47. V příloze č. 6 bod 14 zní:

„14. Část X. - Tato část výkazu se nevyplňuje.“.

48. V příloze č. 6 bodech 15 a 16 větě poslední

se čárka za slovem „celky“ nahrazuje slovem „a“
a slova „a regionální rady“ se zrušují.

49. V příloze č. 6 v nadpisu vzoru FIN 2-12 M
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad se čárka za slovem „CELKŮ“ na-
hrazuje slovem „A“ a slova „A REGIONÁLNÍCH
RAD“ se zrušují.

50. V příloze č. 6 vzor FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí část III. v ná-
zvu čísla položky/řádku 8115 se slovo „Změna“ na-
hrazuje slovem „Změny“ a za slovo „kromě“ se
vkládají slova „změn stavů“.

51. V příloze č. 6 vzor FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí část III. v ná-
zvu čísla položky/řádku 8901 se slovo „organizace“
nahrazuje slovy „rozpočtové jednotky“.

52. V příloze č. 6 vzor FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí část III. v ná-
zvu čísla položky/řádku 8902 se slovo „kurzové“
nahrazuje slovem „kursové“.

53. V příloze č. 6 vzor FIN 2-12 M Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí část III. se
na konci názvu čísla položky/řádku 8905 doplňují
slova „a saldo státní pokladny“.

54. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Vý-
kaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních sa-
mosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
část IV. zní:
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55. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Vý-
kaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních sa-
mosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
část VII. zní:
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56. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Vý-
kaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních sa-
mosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
část IX. zní:

57. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Vý-
kaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních sa-
mosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se
část X. zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při vypracování finančních výkazů za rok
2021 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky.

2. Část IX. Výkazu pro hodnocení plnění roz-
počtu územních samosprávných celků a dobrovol-

ných svazků obcí se za jednotlivá měsíční období
prvního pololetí roku 2022 sestavuje a předává podle
vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Tato část IX.
se sestavuje a předává podle vyhlášky č. 5/2014 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky, poprvé za období srpen roku 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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515

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a)
a m) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 312/2013 Sb. a zákona
č. 279/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky
č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky
č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky
č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky
č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky
č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky
č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky
č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky
č. 192/2014 Sb., vyhlášky č. 387/2015 Sb., vyhlášky
č. 413/2016 Sb., vyhlášky č. 314/2018 Sb., vyhlášky
č. 281/2019 Sb. a vyhlášky č. 494/2020 Sb., se mění
takto:

1. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 2b

Vzory potvrzení

(1) V příloze č. 5 je uveden vzor potvrzení po-
skytovatele zdravotních služeb o zahájení léčby pro
změnu pohlaví.

(2) V příloze č. 6 je uveden vzor potvrzení po-
skytovatele zdravotních služeb o ukončení léčby pro
změnu pohlaví.“.

2. V příloze č. 1 v části Kraj Vysočina ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5.
„Jihlava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7.
„Jamné“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního

obvodu matričního úřadu“ se doplňuje bod 7.
„Zhoř“.

3. V příloze č. 1 v části Kraj Vysočina ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5.
„Jihlava“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 17.
„Zhoř“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Zhoř“ zrušují.

4. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“,
ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 4. „Mysločovice“
a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, měst-
ských obvodů a vojenských újezdů správního ob-
vodu matričního úřadu“ se body 1. „Hostišová“,
2. „Machová“, 3. „Mysločovice“ a 4. „Sazovice“ zru-
šují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 5. a 6.
označují jako body 4. a 5.

5. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“,
ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu ma-
tričního úřadu“ se za bod 3. „Březůvky“ vkládá
nový bod 4. „Hostišová“.

Dosavadní body 4. až 14. se označují jako body 5.
až 15.

6. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“,
ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu ma-
tričního úřadu“ se za bod 8. „Lípa“ vkládají nové
body 9. „Machová“ a 10. „Mysločovice“.

Dosavadní body 9. až 15. se označují jako bo-
dy 11. až 17.

7. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“,
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ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu ma-
tričního úřadu“ se za bod 13. „Racková“ vkládá
nový bod 14. „Sazovice“.

Dosavadní body 14. až 17. se označují jako bo-
dy 15. až 18.

8. V příloze č. 2, vzoru 16 se slova „za stano-
vených podmínek“ a slova „ , protože je a) cizinkou,
b) státní občankou České republiky, která má nebo
bude mít trvalý pobyt v cizině, c) státní občankou
České republiky, jejíž manžel je cizinec, d) státní ob-
čankou České republiky, která je jiné než české ná-
rodnosti.*)“ zrušují.

9. V příloze č. 2, vzoru 16 se slova „*) nehodící
se škrtněte“ za slovy „podpis muže“ zrušují.

10. V příloze č. 2, vzoru 17 se slova „ , protože
je a) cizinkou, b) státní občankou České republiky,
která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je

cizinec, d) státní občankou České republiky, která je
jiné než české národnosti.*) *) nehodící se škrtněte“
zrušují.

11. V příloze č. 3 ve druhém sloupci se slovo
„Zámrsk“ nahrazuje slovy „Hradec Králové“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manžel-
ství a Protokol o uzavření manželství podle vzo-
rů 16 a 17 v příloze č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2025 za před-
pokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené
v čl. I bodech 8 až 10.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr:

Hamáček v. r.
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