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VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA 

Finanční statistika vybraných vládních institucí 

Aktualizováno: červen  2017 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Právní úprava vzniku a činnosti 

vybraných vládních institucí 

Žádná právní norma neukládá Ministerstvu financí ČR (dále „MF“) 

shromažďovat a zveřejňovat statistiku za vládní sektor. Publikace údajů 

představuje službu veřejnosti. 

Jednotlivé složky vládního sektoru se řídí následujícími právními předpisy: 

(1) Státní 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. 

Součástí jsou i operace na účtech Národního fondu a Fondu 

privatizace. 

(2) Mimorozpočtové fondy ústřední vlády zahrnují státní fondy, 

jejichž hospodaření obecně upravuje zákon č. 218/2000 Sb., který 

vstoupil v platnost k 1. 1. 2001. Činnost jednotlivých státních 

fondů dále upravují speciální zákony: 

 Státní fond životního prostředí ČR – zákon č. 388/1991 Sb. 

 Státní fond kultury ČR – zákon č. 239/1992 Sb. 

 Státní fond kinematografie (dříve Státní fond České republiky 

pro podporu a rozvoj české kinematografie) – zákon 

č. 496/2012 Sb. 

 Státní fond dopravní infrastruktury – zákon č. 104/2000 Sb. 

 Státní fond rozvoje bydlení – zákon č. 211/2000 Sb. 

 Státní zemědělský intervenční fond – zákon č. 256/2000 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 vládních institucí upravuje od r. 2001 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, a další právní předpisy: 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Zákony jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů ČR a jsou dostupné ve 

veřejných knihovnách nebo na Portálu veřejné správy. 

INDIVIDUÁLNÍ DATA 

Diskrétnost individuálních dat Žádná individuální data (tj. data o jednotlivých právnických či fyzických 

osobách) nejsou samostatně publikována. 

KVALITA DAT 

Kvalita dat a její zajištění Kvalita procesu zpracování dat je jedním z hlavních cílů MF v oblasti 

statistického vykazování. Kvalita dat je pravidelně monitorována během 

procesu sběru (včetně schválení účetních údajů příslušným orgánem), 

zpracování (technické a logické kontroly) a kompilace agregovaných veličin 

na makroekonomické úrovni (vzájemné vazby, odstranění odchylek, atd.). 

Kvalita je tedy zajištěna řadou kroků, uskutečňovaných v průběhu celého 

procesu.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan
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METODIKA 

Obecný koncept a formát Údaje jsou prezentovány ve formátu výkazů stanovených metodikou 

Mezinárodního měnového fondu Government Finance Statistics 2014. 

Vládní finanční statistika zveřejňovaná na internetových stránkách MF je 

členěna do následujících tabulek: 

 

 TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků  

 TABULKA 2 - Příjmy  

 TABULKA 3 - Výdaje  

 TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje  

 TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí 

Měna, princip zachycení 

(hotovostní vs. akruální), 

způsob ocenění, účetní období 

Údaje jsou vyjádřeny v národní měně (v mil. Kč). Příjmy a výdaje jsou 

zaznamenány na hotovostní bázi. Obchodovatelné cenné papíry a státní 

cenné papíry prodávané s diskontem jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě. 

Dluh denominovaný v cizích měnách je převáděn do domácí měny na konci 

každého měsíce kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní 

bankou. 

Účetní období (fiskální rok) je shodné s kalendářním rokem. 

Dokumentace k metodice Manuál vládní finanční statistiky 2014 (GFSM 2014) 

INSTITUCIONÁLNÍ POKRYTÍ 

Institucionální pokrytí Finanční statistika vybraných vládních institucí je vymezena 2 subsektory: 

 ústřední vládní instituce  

 místní vládní instituce. 

Ústřední vládní instituce se člení na subsektor rozpočtový, 

mimorozpočtový a fondů sociálního zabezpečení. Samostatně jsou zmíněny 

subjekty patřící do subsektoru ústředních vládních institucí, které již byly 

zrušeny:  

1. rozpočtový – tj. organizační složky státu (dále „OSS“) 

2. mimorozpočtový – tj. státní fondy založené jako právnické osoby 

příslušným ministerstvem na základě speciálního zákona 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

 Státní fond životního prostředí České republiky 

 Státní zemědělský intervenční fond 

 Státní fond rozvoje bydlení 

 Státní fond kultury České republiky 

 Státní fond kinematografie 

3. fondy sociálního zabezpečení – zdravotní pojišťovny 

4. subjekty patřící do subsektoru ústředních vládních institucí, které 

byly zrušeny: 

 Fond národního majetku 

 Pozemkový fond České republiky 

 Státní fond pro zúrodnění půdy 

Místní vládní instituce zahrnují následující subjekty: 

1. územní samosprávné celky, tj. obce a městské části Prahy, kraje 

(dále „ÚSC“) 

2. dobrovolné svazky obcí (dále „DSO“) 

3. regionální rady regionů soudržnosti (dále „RRRS“) 

Výjimky z pokrytí Z důvodu nedostatečných datových zdrojů nepokrývají údaje některé 

mimorozpočtové subjekty a další instituce zařazené do subsektoru 

ústředních vládních institucí a subsektoru místních vládních institucí podle 

metodiky GFS 2014. 

MF zamýšlí zajistit datové zdroje za některé jednotky ústřední vlády 

prostřednictvím připravovaného návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro 

účely monitorování a řízení veřejných financí.  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru?t1_1=Vl%2526aacute%253bdn%2526iacute%253b%2Bfinan%25c4%258dn%2526iacute%253b%2Bstatistika&v1=&v2=&submit=Zobrazit+vybran%C3%A1+t%C3%A9mata
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2014/vladni-financni-stattistika-21676#1
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2014/vladni-financni-stattistika-21676#2
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2014/vladni-financni-stattistika-21676#3
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2014/vladni-financni-stattistika-21676#4
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2014/vladni-financni-stattistika-21676#5
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Vymezení sektoru a jeho 

aktualizace 

Sektor vládních institucí a jeho subsektory jsou definovány v souladu 

s metodikou GFS 2014. Sektor vládních institucí ČR tvoří 2 subsektory: 

ústřední vládní instituce a místní vládní instituce. MF sestavuje vládní 

finanční statistiku pro každý z těchto subsektorů, stejně jako pro vládní 

sektor jako celek.  

DATOVÉ ZDROJE 

Zajišťování datových zdrojů Datové zdroje (výkaz zisku a ztráty, rozvaha) za OSS, státní fondy a ÚSC, 

DSO, RRRS jsou shromažďovány a zpracovávány MF (včetně finančních 

výkazů, tj. údajů o příjmech a výdajích rozpočtových organizací a státních 

fondů). Zmíněné administrativní datové zdroje jsou v případě potřeby 

doplněny informacemi ze Státního závěrečného účtu, výročních zpráv atd. 

Základem pro kompilaci jsou zejména finanční a účetní výkazy, získávané 

obvykle od 100 % subjektů s povinností tyto výkazy předkládat. Finanční 

výkazy, sestavované na základě účetních záznamů jednotlivých kapitol 

státního rozpočtu, představují příjmy a výdaje na hotovostní bázi v členění 

podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.  

Revize Zveřejněné údaje mohou být následně revidovány v souvislosti s nově 

zjištěnými skutečnostmi popř. změnou metodiky. 

Změny v metodice jsou oznamovány v rámci zveřejňování statistiky. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ DAT 

Periodicita Roční 

Termíny zveřejňování 6 měsíců po uplynutí sledovaného období. 

Paralelní zveřejňování údajů 

zainteresovaným stranám 

Údaje postupované všem zainteresovaným stranám jsou současně 

prezentovány na internetových stránkách MF. 

Komentáře ke zveřejňovaným 

statistikám 

Pravidelně publikované číselné údaje nejsou doprovázeny žádnými 

doplňujícími komentáři.  

Kontakty 

Kontaktní osoba:   Ing. Věra Balounová  

Telefon:   +420 257 042 195  

E-mail:  Vera.Balounova@mfcr.cz  

Adresa:   Ministerstvo financí ČR  

  Letenská 15  

  118 10 Praha 1  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru?t1_1=Vl%2526aacute%253bdn%2526iacute%253b%2Bfinan%25c4%258dn%2526iacute%253b%2Bstatistika&v1=&v2=&submit=Zobrazit+vybran%C3%A1+t%C3%A9mata
mailto:Vera.Balounova@mfcr.cz

