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Vymezení sektoru veřejných institucí podle zákona 
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti 
veřejných institucí (§ 1). Jedním z cílů zákona je zavést pro účely rozpočtové odpovědnosti 
institucionální vymezení sektoru veřejných institucí, a to se záměrem účinně podporovat 
rozpočtovou kázeň a udržitelnost veřejných financí, čehož lze dosáhnout pouze při komplexním 
institucionálním pokrytí. 

Sektor veřejných institucí je definován v souladu s Evropským systémem národních a 
regionálních účtů (dále jen „ESA“), jehož nejnovější verze, ESA 2010, je zakotvena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému 
národních a regionálních účtů v Evropské unii. Koncept sektoru veřejných institucí tudíž vychází ze 
statistického vymezení definovaného DG Eurostat. Garantem implementace standardu ESA 2010 
je Český statistický úřad, který na národní úrovni vymezuje sektor veřejných institucí. 

Veřejné instituce jsou zapsány v registru ekonomických subjektů vedeném a spravovaném ČSÚ 
jako jednotka tohoto sektoru národního hospodářství (sektor vládních institucí). Koncepce 
vymezení pojmu veřejné instituce jednak vyjmenovává jednotlivé skupiny institucí zahrnutých do 
sektoru, a zároveň zahrnutí do sektoru podmiňuje zápisem v registru ekonomických subjektů. 

Podle § 2 písm. l zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je veřejnou institucí pro účely 
rozpočtové odpovědnosti právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je územní 
samosprávný celek…, a která je: 

1. financovaná převážně svým zakladatelem nebo zřizovatelem nebo výnosy daní, poplatků a 
jiných obdobných peněžitých plnění; a 

2. ve které veřejná instituce může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání více než poloviny 
osob, které jsou statutárním, řídícím nebo správním orgánem nebo jeho členem, anebo 
většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby; 

pokud je zároveň zapsána jako jednotka sektoru vládních institucí podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské 
unii v registru ekonomických subjektů, vedeném a spravovaném Českým statistickým úřadem 
podle zákona o státní statistické službě. 

V případě, že by bylo zařazení konkrétního subjektu do sektoru veřejných institucí sporné, 
doporučujeme obrátit se na Český statistický úřad, který o tomto zařazení rozhoduje. 

Určující je, zda je daná instituce zařazena do tzv. vládního sektoru ČSÚ, a jako taková je 
zapsána v registru ekonomických subjektů (http://apl.czso.cz/irsw/). 

Adjektivum „Veřejný“ je nutné vykládat ve smyslu odst. 2 čl. 1 kapitola I Definice nařízení (ES) 
č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění). Toto nařízení 
uvádí následující: „Pojmem „veřejný“ se rozumí sektor „vládních institucí“ (S.13), tj. „centrální 
vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a 
„fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314)“. 

http://apl.czso.cz/irsw/
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Zdroj: ČSÚ 

Seznam institucí zařazených do sektoru veřejných institucí je zveřejněn na stránkách Ministerstva 
financí: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/verejny-
sektor/sektor-vladnich-instituci/2017/seznam-vladnich-instituci-v-cr-2016-28441 
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