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Termínový kalendář 
  

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat                                                            aktualizace tabulky: 13.6.2012 

 Země Česká republika 

 Kategorie dat VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA 
 

 Kontaktní osoba Věra Balounová 

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

 Telefon +420 25704 2195  

 Fax +420 25704 2386  

 Adresa Internet(u) vera.balounova@mfcr.cz 

 Datum poslední 
aktualizace kalendáře 
(mm/dd/rr) 

06/13/12 

Flexibilita kalendáře   

Poznámky   

Distribuce (*) 

Termín uvolnění 06/29/2012 Červen 

(Sledované období nebo datum) (R 2011) 

(*) Termíny uveřejňování mohou být specifikovány jako určitá data, období nebo 
jako nejzazší termín. Období (nebo datum), k němuž se uveřejňování vztahuje, je 
uvedeno v závorkách. 

  

Stránka distribučních formátů 
 
  

Země Česká republika 

Kategorie dat VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA 
  

Distribuční formáty: 

Tiskové 

  Tiskové zprávy 

  Týdenní bulletin 

  Měsíční bulletin 

  Čtvrtletní bulletin 

  

  Ostatní 

 Elektronické 

(x) Přímo napojená 
elektronická 
nástěnka země 
nebo databáze 
Adresa internetru: http://www.mfcr.cz 

  Disketa   

  CD ROM   

  

  Jiné   
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Základní informační stránka 
  

aktualizace: 30.6.2010 
 

Země Česká republika 

Kategorie dat VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA 
   

Distribuční formáty: 

Tiskové zprávy 

Týdenní Měsíční 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 v národní měně (v mil. Kč) se poskytují za centrální vládu 
(státní rozpočet včetně operací Národního fondu a zdrojů 
z privatizace, mimorozpočtové fondy a fondy sociálního 
zabezpečení – veřejné zdravotní pojištění) a místní vlády. 
Zveřejňované položky zahrnují: příjmové a výdajové peněžní toky 
z provozní činnosti a peněžní toky z investic do nefinančních aktiv 
veřejných rozpočtů, peněžní toky z financování a peněžní 
schodek/přebytek pro každou úroveň veřejných rozpočtů; dále 
dluh v členění na domácí a zahraniční a podle dluhových nástrojů. 
Údaje za centrální vládu i veřejné rozpočty jsou konsolidované.
Údaje jsou vykazovány na bázi peněžních toků vyjma zdravotních 
pojišťoven a Pozemkového fondu ČR, u nichž jsou data 
transformována z akruální báze na "cash" bázi.
Údaje za složky centrální vlády a za místní vlády vycházejí 
z účetních záznamů. Jsou čerpány z účetních výkazů, státního 
závěrečného účtu ČR a ročních zpráv mimorozpočtových fondů a 
zdravotních pojišťoven.
Fiskální rok se shoduje s kalendářním rokem.
Pojmy, definice a klasifikace jsou shodné s metodikou 
Mezinárodního měnového fondu ("Government Finance Statistics 
Manual 2001"); viz strana "Souhrnná metodika", I. 

Periodicita Roční 

Aktualizace 6 měsíců po uplynutí sledovaného období. 

Zveřejňování 

Předběžný termínový 
kalendář pro 
zveřejňování dat 

Předběžný termínový kalendář, který odpovídá požadavkům 
SDDS (standardy zpřístupňování statistických dat), je zveřejňován 
na internetové stránce MFČR (http://www.mfcr.cz). 

Paralelní 
zveřejňování 
zainteresovaným 
stranám 

Údaje postupované všem zainteresovaným stranám, jsou současně 
uvolňovány na internetové stránce Ministerstva financí 
(http://www.mfcr.cz). 

Integrita 

Termíny a podmínky MF ČR žádná právní norma neukládá shromažďovat a zveřejňovat 
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sestavování statistiky, 
včetně utajenosti 
jednotlivých 
pramenů 

statistiku za vládní sektor. Publikace údajů představuje službu 
veřejnosti. Jednotlivé složky vládního sektoru se řídí následujícími 
právními předpisy:
(1) Statní rozpočet (SR) se od r. 2001 sestavuje podle zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a je každoročně 
schvalován Parlamentem ČR. Zákon č. 218/2000 Sb. zavazuje 
vládu předkládat čtvrtletně Parlamentu ČR hodnocení plnění SR. 
Ze zákona není MF ČR povinno shromažďovat a publikovat údaje 
obsažené ve SR; tato data jsou zpracovávána na základě 
neoficiální dohody mezi ČSÚ a MF ČR.
(2) Mimorozpočtové fondy centrální vlády zahrnují státní fondy 
(Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond pro zúrodnění 
půdy (do r. 2005), Státní fond kultury ČR, Státní fond pro podporu 
a rozvoj české kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, 
Státní fond rozvoje bydlení a Státní zemědělský intervenční fond), 
Fond národního majetku ČR (do r. 2005) a Pozemkový fond ČR.
(a) Státní fondy hospodaří podle zákona č. 218/2000 Sb., který 
vstoupil v platnost k 1.1.2001 a podle zákonů č. 239/1992 Sb., č. 
241/1992 Sb., č. 388/1991 Sb., č. 77/1969 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 
211/2000 Sb., č. 256/2000 Sb.
(b) Fond národního majetku ČR se řídí zákonem č.171/1991 Sb.;
(c) Pozemkový fond ČR se řídí zákonem č. 569/1991 Sb.
(3) Zdravotní pojišťovny hospodaří podle zákonů č. 48/1997 Sb., 
č. 592/1992 Sb., č. 280/1992 Sb. a č. 551/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a navazujících právních norem.
(4) Hospodaření místních vlád upravuje od r. 2001 zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Hospodaření místních vlád dále upravuje z. č. 128/2000 Sb. 
o obcích, z. č. 129/2000 Sb. o krajích a z. č. 131/2000 Sb. 
o hlavním městě Praze. Zákony jsou zveřejňovány ve Sbírce 
zákonů ČR a jsou dostupné ve všech veřejných knihovnách; 
zveřejňují se pouze v českém jazyce, překlady do anglického 
jazyka se nepublikují. 

Dostupnost dat pro 
orgány veřejné 
správy před 
zveřejněním 

Vyjma MF ČR nemají další orgány veřejné správy přístup 
k údajům před jejich zveřejněním. 

Komentáře 
ministerstva ke 
zveřejňovaným 
statistikám 

Žádné komentáře ministerstva nejsou ke zveřejňovaným údajům 
připojovány. 

Informace o revizi a 
předběžné 
oznamování 
důležitých změn 
v metodice 

Při prvním zveřejnění údajů se jedná o předběžná data, která jsou 
následně revidována. Revidované údaje jsou uvolněny dvě čtvrtletí 
po předběžných.
Změny v metodice jsou oznamovány v rámci zveřejňování 
statistiky. 

Kvalita 

Distribuce 
dokumentace 
k metodice a 
pramenů užívaných 
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při sestavování 
statistik 

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

Vládní finanční statistika zveřejňovaná na internetové stránce MF 
ČR (http://www.mfcr.cz) za poslední rok a předchozích 5 let 
zahrnuje: 
(1) příjmy z provozní činnosti v členění na: daně (daně z příjmů 
fyzických a právnických osob, daně z majetku, daně ze zboží a 
služeb, daně z mezinárodního obchodu a transakcí, ostatní daně); 
sociální příspěvky (příspěvky na sociální zabezpečení, ostatní 
sociální příspěvky), dotace (běžné a kapitálové) a ostatní příjmy 
(příjmy z vlastnictví, příjmy z prodeje zboží a služeb, pokuty, 
penále a další);
(2) příjmy z prodeje nefinančních aktiv;
(3) výdaje na provozní činnost v členění na náhrady 
zaměstnancům (mzdy a platy, sociální příspěvky), užití zboží a 
služeb, úroky, běžné transfery, dotace, sociální dávky a ostatní 
výdaje; 
(4) výdaje na nákup nefinančních aktiv;
(5) peněžní toky z financování;
(6) dluhová pasiva v členění na domácí a zahraniční a podle 
dluhových nástrojů;
(7) výdaje tříděné podle funkcí klasifikované v souladu se 
standardem COFOG.
Publikovány jsou údaje za jednotlivé složky veřejných rozpočtů. 

Poznámky   

  

  

Kontakty vládní finanční statistiky  
 

  

 
Kontaktní osoba                 Ing. Věra Balounová 

Telefon                               +420 25704 2195  

Fax                                     +420 25704 2386  
 

  

Email                                    vera.balounova@mfcr.cz 
Adresa                                  Ministerstvo financí ČR 
                                               Letenská 15 
                                               118 00 Praha 1 - Malá strana 

 


