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§ 3 odst. 1, 
věta první 

Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až 
e) a j) předkládá měsíční údaje o svých 
příjmech a výdajích vždy ve stavu k 
poslednímu dni příslušného kalendářního 
měsíce, a to do patnáctého dne 
následujícího kalendářního měsíce. 

32011L0085 Čl. 3 odst. 2 
písm. a), 
odrážka 
první 

Členské státy zajistí, aby veřejnost měla včasný a pravidelný 
přístup k fiskálním údajům pro všechny subsektory sektoru 
vládních institucí, jak jsou definovány nařízením (ES) č. 2223/96. 
Členské státy zejména zveřejní:  
 a) fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné 
údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi 
k dispozici) s touto četností:  

— měsíčně za subsektory centrálních vládních institucí, 
národních vládních institucí a fondů sociálního zabezpečení, 
a to do konce následujícího měsíce, a  

—  čtvrtletně za subsektor místních vládních institucí, a to do 
konce následujícího čtvrtletí. 

§ 4 odst. 1, 
věta první 

Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) 
předkládá čtvrtletní údaje o svých příjmech 
a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni 
příslušného kalendářního čtvrtletí, a to do 
30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo 
třetího čtvrtletí; za čtvrté čtvrtletí předkládá 
tyto údaje do 25. února následujícího 
kalendářního roku. 
 

32011L0085 Čl. 3 odst. 2 
písm. a), 
odrážka 
druhá 

Členské státy zajistí, aby veřejnost měla včasný a pravidelný 
přístup k fiskálním údajům pro všechny subsektory sektoru 
vládních institucí, jak jsou definovány nařízením (ES) č. 2223/96. 
Členské státy zejména zveřejní:  
 a) fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné 
údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi 
k dispozici) s touto četností:  

— měsíčně za subsektory centrálních vládních institucí, 
národních vládních institucí a fondů sociálního zabezpečení, 
a to do konce následujícího měsíce, a 

— čtvrtletně za subsektor místních vládních institucí, a to do 
konce následujícího čtvrtletí. 
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