
 

Poučení občanům k návrhu Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 
 

Povinnost shrnout údaje o ročním hospodaření kraje do závěrečného účtu stanovuje § 17 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V závěrečném účtu kraje jsou 

obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby  

a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, 

aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi 

zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného 

účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům, 

Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Schvalovat závěrečný účet kraje 

je podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, vyhrazeno 

zastupitelstvu kraje. 
 

Příprava a schvalování Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 

Návrh závěrečného účtu vypracoval Krajský úřad Jihočeského kraje. Materiál je zařazen 

do programu 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se bude konat ve čtvrtek 

16. června 2022 v jednacím sále sídla Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých 

Budějovicích. Návrh Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 je zájemcům k dispozici 

v úředních hodinách (pondělí a středa od 8,00 do 16,30 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 

do 14,00 hod.) v recepci krajského úřadu ve vstupní hale budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje 

v Českých Budějovicích, ulice U Zimního stadionu 1952/2, dále na ekonomickém odboru ve 4. patře 

hlavní budovy a na úřední desce Jihočeského kraje na odkazu: 

https://www.kraj-jihocesky.cz/uredni-deska. 

 

Možnost podat připomínky  

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené 

při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (§ 17 odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Ke zveřejněnému návrhu závěrečného účtu mohou občané kraje podat připomínky písemně 

na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, ekonomický odbor, U Zimního stadionu 1952/2, České 

Budějovice 370 76 nebo elektronicky na emailovou adresu: francova@kraj-jihocesky.cz, obojí 

nejpozději do středy 15. 6. 2022 do 12,00 hodin.  

Při projednávání návrhu závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva mohou občané kraje uplatnit 

připomínky ústně, a to během rozpravy v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva.  

Právo vyjadřovat se k návrhu závěrečného účtu a vymezení okruhu občanů kraje je upraveno 

ustanoveními § 12 a § 13 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 
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