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Termínový kalendář 
Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat  

 
 
aktualizace: 12.prosince  2014 

Země Česká republika 

Kategorie dat Finanční statistika ústřední vlády 

Kontaktní osoba Vít Procházka 

Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 
118 00 Praha 1, Česká republika 

Telefon +420 25704 3204 

Fax +420 25704 2757 

E-mail vit.prochazka@mfcr.cz 
 
 
 

Datum poslední 
aktualizace kalendáře 
(mm/dd/rr) 

12/12/2014 

Flexibilita kalendáře  

Poznámky  

Distribuce 1 

Říjen 2014 Termín uvolnění 27 

 (Sledované období nebo datum) (09/2014) 

Termín uvolnění 28 Listopad  

(Sledované období nebo datum) (10/2014) 

Termín uvolnění 29 Prosinec 

(Sledované období nebo datum) (11/2014) 

Termín uvolnění 28 Leden 2015 

(Sledované období nebo datum) (12/2014) 

Termín uvolnění 27 Únor 

(Sledované období nebo datum) (01/2015) 

Termín uvolnění 27 Březen 

(Sledované období nebo datum) (02/2015) 

Termín uvolnění 28 Duben 

(Sledované období nebo datum) (03/2015) 



Termín uvolnění 28 Květen 

(Sledované období nebo datum) (04/2015) 

Termín uvolnění 29 Červen 

(Sledované období nebo datum) (05/2015) 

Termín uvolnění 28 Červenec 

(Sledované období nebo datum) (06/2015) 

Termín uvolnění 28 Srpen 

(Sledované období nebo datum) (07/2015) 

Termín uvolnění 29 Září 

(Sledované období nebo datum) (08/2015) 

Termín uvolnění 27 Říjen 

(Sledované období nebo datum) (09/2015) 

Termín uvolnění 27 Listopad 

(Sledované období nebo datum) (10/2015) 

Termín uvolnění 28 Prosinec 

(Sledované období nebo datum) (11/2015) 

Termín uvolnění 28 Leden 2016 

(Sledované období nebo datum) (12/2015) 

Termín uvolnění 29 Únor 

(Sledované období nebo datum) (01/2016) 

Termín uvolnění 28 Březen 

(Sledované období nebo datum) (02/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka distribučních formátů 
 

 

Země Česká republika 

Kategorie dat Finanční statistika ústřední vlády 

Distribuční formáty: 

Tiskové 
( ) Tiskové zprávy 

( ) Týdenní bulletin 

(x) Měsíční 
bulletin 

Statistické Aktuality jsou publikovány  
a distribuovány ČSÚ. 

(x) Čtvrtletní 
bulletin 

Statistický Bulletin je publikován a distribuován 
ČSÚ. 
Obě publikace lze obdržet na ČSÚ - Informační 
oddělení. 
e-mail:bondyova@gw.czso.cz 

 

( ) Ostatní 

Elektronické 
(x) Přímo napojená elektronická nástěnka země nebo databáze 

Adresa internetu: 
bude: http://www.mfcr.cz 

 Disketa 

 CD ROM 

 

 Jiné 
 

Souhrnná metodika 
 

 

Země Česká republika 

Kategorie dat Finanční statistika ústřední vlády 

Kontaktní osoba Vít Procházka 

Organizace Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15 
118 00 Praha 1 
Česká republika 

Telefon +420 25704 3204 

Fax +420 25704 2757 

E-mail vit.prochazka@mfcr.cz 
 



I. Analytický systém, pojmy, definice a klasifikace (včetně odvolávek 
na použité mezinárodní směrnice) 

Rozpočtový rámec zahrnuje základní položky bilance státního rozpočtu. Detailní 
členění zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a granty), výdaje (běžné, 
kapitálové, půjčky minus splátky) a saldo. Financování je zajištěno domácími zdroji 
(bankovními a nebankovními) a zahraničními zdroji financování, a to v průběhu 
fiskálního roku. O použití přebytku a užití schodku rozhoduje Parlament ČR. 
Měsíční data jsou čerpána z bankovních účtů a na konci čtvrtletí jsou upravena 
podle finančních výkazů. Rozdíly jsou zanedbatelné. Údaje jsou upravovány podle 
metodiky GFS MMF odborem státního rozpočtu MF ČR, kde jsou také k dispozici. 

Klasifikace: 
Příjmy podle typu daní (přímé daně, pojistné sociálního zabezpečení, domácí daně 
na zboží a služby, ostatní), nedaňové příjmy (příjmy podniků 
a z majetku, příjmy sílené s EU pokuty, penále a další), kapitálové příjmy a granty.
Výdaje plus půjčky minus splátky: běžné výdaje (výdaje na zboží a služby, placené 
úroky, transfery - podnikům, finančním institucím, místním rozpočtům, 
mimorozpočtovým fondům, transfery neziskovým institucím, obyvatelstvu - dávky 
sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti, transfery do zahraničí); kapitálové 
výdaje (organizačním složkám státu, podnikům, příspěvkovým organizacím, 
místním rozpočtům a do zahraničí); půjčky minus splátky. Od roku 1997 byla 
zavedena nová rozpočtová skladba státního rozpočtu.  V současné době je upravena 
vyhláškou Ministerstva financí ze dne 2. července 2002 č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Rozsah dat (pokrytí např. institucionálních jednotek, transakcí a cenných 
papírů, komodit, průmyslových odvětví a geografických oblastí) 
Centrální vláda zahrnuje pouze státní rozpočet. 

III. Konvence o účetní evidenci (např. doba zápisu, oceňovací metody) 
Transakce centrální vlády jsou na "cash" bázi. 
Data jsou uváděna v národní měně. 

IV. Charakter základních dat (např. administrativní záznamy, přehledy, sčítání 
obyvatelstva nebo domácností a jejich kombinace)            
Zdrojem  pro  měsíční  údaje  jsou  vykazované  stavy  bankovních  účtů;  zdrojem 
čtvrtletních údajů jsou finanční výkazy. 

V. Postupy při sestavování (např. váhové systémy, přepočítávací metody, techniky 
bilanční nebo křížové kontroly) 
Údaje o operacích centrální vlády nejsou konsolidovány. 

 
 
 
 
 



 
Základní informační stránka 

 
 

Země Česká republika 

Kategorie dat Finanční statistika ústřední vlády 

Kontaktní osoba Vít Procházka 

Organizace Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15 
118 00 Praha 1 
Česká republika 

Telefon +420 25704 3204 

Fax +420 25704 2757 

E-mail vit.prochazka@mfcr.cz 
 

Distribuční formáty: 

( ) Tiskové zprávy 

( ) Týdenní (x) Měsíční (x) Čtvrtletní bulletin 
Tiskové 

( ) Ostatní 
 

(x) Přímo napojená elektronická nástěnka země nebo databáze Elektronické 
Disketa CD ROM Jiné 

 

Data: rozsah pokrytí, jejich periodicita a aktuálnost 

Rozsah vykazování Údaje jsou uváděny v běžných cenách v jednotkách národní měny 
(v mil. Kč). 
Základní rámec bilance státního rozpočtu (dále jen SR) se člení 
na příjmovou část (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery), výdajovou část (běžné, kapitálové a ostatní výdaje), čisté 
půjčky (půjčky minus splátky půjček) a saldo. Financování zahrnuje 
domácí zdroje financování (bankovní a nebankovní) a zahraniční 
financování. O úhradě schodku, jakož i o použití přebytku rozhoduje 
Parlament ČR. Údaje jsou vyjádřeny na "cash" bázi. Fiskální rok je 
obdobím od 1. 1. do 31. 12. Mimorozpočtové fondy a rozpočty 
veřejného zdravotního pojištění nejsou součástí státního rozpočtu, 
jsou zahrnuty pouze vzájemnými transfery mezi těmito fondy 
a státním rozpočtem.  

Periodicita Měsíčně 

Aktualizace 4 týdny po uplynutí příslušného měsíce 

Zveřejňování 

Předběžný Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat bude zveřejněn 



termínový kalendář 
pro zveřejňování dat 

nejpozději 3 měsíce před uvolněním údajů za příslušné období 
na internetové stránce http://www.mfcr.cz/. 

Paralelní 
zveřejňování 
zainteresovaným 
stranám 

Údaje budou zveřejněny na Internet(u) a současně budou předány 
ČSÚ. ČSÚ zveřejňuje tato data měsíčně ve "Statistických 
aktualitách" (6 týdnů po konci sledovaného měsíce) a čtvrtletně jsou 
zveřejňována ve "Statistickém Bulletinu" (2 měsíce po skončení 
sledovaného období). 

Integrita 

Termíny a podmínky 
sestavování 
statistiky, včetně 
utajenosti 
jednotlivých 
pramenů 

Státní rozpočet je sestavován v souladu s Rozpočtovými pravidly 
(zákon č. 218/2000 Sb.); každoročně je schvalován Parlamentem ČR. 
O hospodaření s prostředky SR je Parlament ČR čtvrtletně 
informován ve zprávách o plnění státního rozpočtu ČR. Údaje nejsou 
tajné. 

Dostupnost dat pro 
orgány veřejné 
správy před 
zveřejněním 

Orgány veřejné správy vyjma MF nedisponují údaji před jejich 
zveřejněním. 

Identifikace 
komentáře 
ministerstva při 
příležitosti 
uveřejňování 
statistik 

Ministerstvo financí průběžně zveřejňuje a hodnotí pokladní plnění 
státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího 
kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila 
do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí 
rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. 
Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké 
sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup dle § 20 
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

Informace o revizi  
a předběžné 
oznamování 
důležitých změn  
v metodice 

Měsíční údaje jsou zveřejňovány jako předběžné. Následně jsou 
údaje upravovány a zpřístupněny ve Státním závěrečném účtu 
6 měsíců po skončení fiskálního roku. Hlavní metodické změny jsou 
uváděny ve zprávě předkládané Parlamentu ČR. Novelizace 
rozpočtové skladby je zveřejňována ve Sbírce zákonů. 

Kvalita 

Distribuce 
dokumentace  
k metodice  
a pramenů 
užívaných při 
sestavování statistik 

Údaje jsou klasifikovány v souladu s rozpočtovou skladbou platnou 
od 1. 1. 2003 (vyhláška Ministerstva financí ze dne 2. července 2002 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů.). Údaje jsou upraveny v souladu s metodikou GFS pro 
státní rozpočet, v této podobě jsou dostupné na MF ČR. 

Podrobnější členění 
statistiky, slaďování 
s dalšími daty  
a metody 
umožňujících 
křížovou kontrolu 
statistiky  

Publikovaná data jsou členěna:  

• na příjmy                                                                                 

v tom: daňové (daně z příjmů, zisků, kapitálových výnosů, 
pojistné na sociální a zdravotní pojištění, majetkové daně, 
vnitřní daně ze zboží a služeb, daně ze zahraničního 



a zaručující 
důvěryhodnost 

obchodu a transakcí a ostatní), nedaňové (od podniků 
a organizací, pokuty a ostatní), kapitálové příjmy a přijaté 
transfery; 

• na výdaje vč. čistého půjčování                                               
v tom: běžné (výdaje na zboží a služby, placené úroky, 
transfery) a kapitálové výdaje (rozpočtových organizací, 
transfery) a čisté půjčky. 

Poznámky Souhrnná stránka a přechodný plán 
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