
Majetkové účasti vládního sektoru 
 
Pokrytí: 
Zveřejněna jsou data za společnosti klasifikované v institucionálních sektorech národního hospodářství S.11 
Nefinanční podniky, S.12 Finanční instituce a S.2 Nerezidenti. 

 
Datové zdroje: 
Data z Centrálního systému účetních informací státu – Pomocný analytický přehled (předávají subjekty dle 
vyhlášky č. 383/2009 Sb.), Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (předávají 
subjekty dle vyhlášky č. 312/2014 Sb.),  individuální šetření (státní podniky) 
 

 
Periodicita: 
Roční 

 
Termín zveřejňování: 
T +12 měsíců (blíže viz Publikační kalendář) 

 
Revize: 
Data nebudou revidována. 

 
Metodický popis: 
 
Zveřejněné údaje přestavují podíl vládní účasti, která u každé jednotlivé společnosti v absolutní míře překročí 
0,01 % HDP. Vládní účast představuje hodnotu akcií a ostatního kapitálu, který vyjadřuje majetková práva 
vládního sektoru na kapitálu společnosti, opravňující vlastníka na podílu na zisku společnosti a na „čistém 
jmění“ (likvidačním zůstatku) společnosti v případě její likvidace. 
 
Podíl vládního sektoru na kapitálu společností je vyjádřen v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných 
podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí). V případě, že společnost nevydává akcie, hodnota kapitálu se 
stanoví v hodnotě vlastního jmění. 
 

Veřejnými podniky (korporacemi) jsou institucionální jednotky kontrolované vládními institucemi (blíže viz 
seznam vládních institucí) a zatříděné podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 
21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii do subsektoru S.11001 
Veřejné nefinanční podniky a dále pak v sektoru S.12 Finanční instituce jako veřejné finanční instituce – bez 
centrální banky (blíže viz seznam veřejných společností v ČR). 
 

Soukromými podniky (korporacemi) jsou ostatní institucionální jednotky zatříděné v institucionálních 
sektorech národního hospodářství ‐ S.11, S.12 a S.2 
Tzv. nepřímé vlastnictví vládního sektoru není zohledněno. 
Údaje budou publikovány v % HDP v b.c. 

 
Formát zveřejňování: 
(xls tabulka) 

 
Značky použité v tabulkách: 
‐ jev se nevyskytoval 
. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 
x zápis není možný z logických důvodů 
0 údaj je menší než polovina měřicí jednotky 


