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Státní příspěvkové organizace 
 

Pokrytí: 
Státní příspěvkové organizace  jsou  součástí ústřední  vlády  (S.1311),  která patří do  Sektoru  vládních  institucí 
(S.13).  Tyto  příspěvkové  organizace  jsou  zřizovány  organizačními  složkami  státu  pro  takové  činnosti  v  jejich 
působnosti, které  jsou zpravidla neziskové a  jejichž  rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 
subjektivitu. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary 
od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 
Legislativně jsou státní příspěvkové organizace upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
 

Datové zdroje: 
Datovým zdrojem je příloha M. Doplňující informace k příjmům a výdajům vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky. 
 

Periodicita: 
Čtvrtletní (vzhledem k nedostupnosti měsíčních dat není dodržena měsíční periodicita stanovená směrnicí Rady 
č. 2011/85/EU) 
 

Termín zveřejňování: 
Do konce následujícího čtvrtletí.  
 

Revize: 
Data nejsou revidována. 
 

Metodický popis: 
Základní parametry vycházejí z manuálu Vládní finanční statistiky 2001 (Government Finance Statistics Manual 
2001) zpracovaného Mezinárodním měnovým fondem.  
Zveřejňované údaje zahrnují: 
Peněžní toky z provozní činnosti: 

Příjmy z provozní činnosti: 

 daně  (daně  z příjmů,  zisků a kapitálových výnosů, daně  z majetku, daně  ze  zboží a služeb, daně 
z mezinárodního obchodu, ostatní daně), 

 sociální příspěvky, 

 dotace (od zahraničních vlád, mezinárodních organizací, institucí vládního sektoru), 

 ostatní příjmy (příjmy z vlastnictví, prodeje zboží a služeb, pokut, penále, darů a ostatní). 
Výdaje na provozní činnost: 

 náhrady zaměstnancům (mzdy a platy, sociální příspěvky) 

 nákupy zboží a služeb 

 úroky  

 běžné transfery (veřejným a soukromým finančním a nefinančním společnostem) 

 dotace (zahraničním vládám, mezinárodním institucím, institucím vládního sektoru) 

 sociální dávky (dávky sociálního zabezpečení, dávky sociální pomoci) 

 ostatní výdaje (výdaje z vlastnictví jiné než úroky, např. dividendy a nájemné, ostatní výdaje jinde 
nezařazené). 

Peněžní toky z investic do nefinančních aktiv (fixní aktiva, strategické zásoby, cennosti, nevyráběná aktiva) 
Nákupy nefinančních aktiv  
Prodeje nefinančních aktiv 

Peněžní toky z financování 
Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit (čisté poskytnuté půjčky, čisté pořízení cenných 
papírů) 
Čistá změna závazků (čistá změna přijatých úvěrů, emitovaných dluhopisů)  

Čistá změna stavu oběživa a depozit. 
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Vzhledem  k čtvrtletní  frekvenci  zpracování dat a nutnosti  zjednodušení  vykazování na  čtvrtletní bázi nemusí 
obsah jednotlivých kategorií plně souhlasit s následným ročním zpracováním. 

 

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 
 

Kód  Obsahové vymezení položek 

11 Daně 

Příjmy  z  daní  představují  povinné  transfery  přijaté  sektorem  vládních  institucí  (viz 
jednotky  zařazené  v  RES,  dostupném  na  www:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/,  do 
subsektorů  S.1311,  S.1313  a  S.1314).  Některé  povinné  transfery,  jako  jsou  pokuty, 
penále  a  většina  příspěvků  na  sociální  zabezpečení  nejsou  klasifikovány  jako  daňové 
příjmy ale  jako příjmy nedaňové. Vratky a korekce chybně vybraných daňových příjmů 
jsou  zaznamenávány  jako  negativní  příjem.  Jde  o  úpravu,  která  umožňuje  korekci 
předchozího výběru daní. 

12 Sociální 
příspěvky 

Patří  sem  příjmy  systému  sociálního  zabezpečení  a  veřejného  zdravotního  pojištění 
placené  účastníky  systému  sociálního  pojištění,  tj.  zaměstnanci,  osobami  samostatně 
výdělečně činnými, zaměstnavateli za své zaměstnance a státem za státní pojištěnce. 

13 Dotace 

Jedná  se  o  přijaté  nepovinné  platby  od  jiných  vládních  institucí  (jednotky  zařazené 
v RES,  dostupném  na  www:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/,  do  subsektorů  S.1311, 
S.1313 a S.1314), mezinárodních organizací nebo zahraničních vlád. Transfery rozdělené 
podle  poskytovatele  se  dále  člení  na  běžné  a  kapitálové.  Kapitálové  transfery  jsou 
poskytnuty  za  účelem  pořízení  dlouhodobého  nefinančního  majetku.  Pokud  existují 
pochybnosti o charakteru transferu, je klasifikován jako běžný. 

14 Ostatní 
příjmy 

Tato kategorie zahrnuje důchody z vlastnictví, které generuje finanční majetek, zejména 
vklady,  cenné  papíry  jiné  než  účasti,  úvěry  a  pohledávky.  Těmito  příjmy  jsou  přijaté 
úroky a dividendy  (rozdělení výnosů z privatizace a dalšího prodeje majetku a velkých 
mimořádných  jednorázových  plateb  založených  na  akumulovaných  rezervách  nebo 
zisku  z držby  se  zaznamenávají  spíše  jako  příjem  z  majetkových  účastí  než  jako 
dividendy). Dále  sem patří nájemné  z pronájmu půdy  a  z ostatních přírodních  zdrojů 
(pronájem  majetku  typu  elektromagnetického  spektra  je  považován  za  prodej 
nefinančních  aktiv  (31.2))  a  příjmy  z  prodeje  zboží  a  služeb  (vč.  příjmů  z  pronájmu 
vyrobených aktiv). Kategorie také zahrnuje jiné příjmy z vlastnictví, kterými mohou být 
odvody  přebytků  organizací  s  přímým  vztahem  (příspěvkových  organizací)  a  ostatní 
příjmy, které nelze zařadit do jiné kategorie.  

21 Náhrady 
zaměstnancům 

Položka  obsahuje  celkovou  odměnu  za  vykonanou  práci  zaměstnance  v pracovním 
poměru.  Položka  zahrnuje  platby  zaměstnancům  za  provedenou  práci.  Řadí  se  sem 
základní mzdy a platy  (vč. sociálních příspěvků, které  jsou  jejich součástí), příplatky za 
práci  přesčas,  v noci,  odměny,  prémie  atd. Nepatří  sem  platby  placené  dodavatelům 
nebo  pracovníkům,  kteří  nejsou  zaměstnanci  vládního  sektoru,  které  se  zahrnují  na 
položku  nákupy  zboží  a  služeb  (22).  Odměny  za  užití  duševního  vlastnictví  podle 
autorského zákona se zaznamenají také na položku nákupy zboží a služeb (22). Náhrady 
zaměstnancům,  jejichž  výkon  je  zahrnut  do  aktivace,  se  zaznamenají  jako  nákupy 
dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  (31.1).  Položka  také  zahrnuje 
hodnotu  poskytovaných  uniforem,  ubytování,  potravin  atd.  Do  této  kategorie  jsou 
zahrnuty  také příspěvky do  fondu  kulturních a  sociálních potřeb  (FKSP). Dále položka 
obsahuje příspěvky placené do systému sociálního pojištění zaměstnavatelem. 
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22 Nákupy zboží 
a služeb 

Kategorie zahrnuje hodnotu výrobků a služeb spotřebovaných v procesu tržní  i netržní 
produkce  zboží  a  služeb. Nepatří  sem pořízení  fixních  aktiv  ve  vlastní  režii  (31.1). Na 
položku  se  zařazují  zejména  nákup  materiálu,  energií,  služeb  a  ostatní  neinvestiční 
nákupy.  Zahrnuje  se  sem  také  nákup  kolků,  poplatky  související  s  obsluhou  dluhu 
vládních  institucí.  Za  nákupy  zboží  a  služeb  se  nepovažují  nákupy  fixních  aktiv 
a cenností,  zásob  a  strategických  zásob,  které  jsou  klasifikovány  jako  nákupy 
dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  (31.1).  Zboží  a  služby  nabyté 
a převedené bez užití vládní jednotkou  jsou zahrnuty na položkách výdaje na transfery 
podnikatelským subjektům  jiné než  investiční  (25), výdaje na  transfery běžné  ‐ dotace 
(26), sociální dávky (27) nebo jiné výdaje z provozní činnosti (28). Položka zahrnuje zboží 
a  služby  použité  vládní  jednotkou  jako  vstupy  k  výrobě  netržního  zboží  a  služeb 
poskytovaných  jako  sociální  dávky  nebo  jako  pomoc  při  konkrétní  příležitosti  (např. 
přírodní  katastrofa  apod.);  pokud  tyto  výstupy  nebyly  vytvořeny  přímo  poskytující 
vládní jednotkou, klasifikují se jako sociální dávky (27). Zboží a služby spotřebované na 
údržbu  nebo  opravy  fixních  aktiv  se  zahrnují  na  tuto  položku  s  výjimkou  rozsáhlých 
renovací,  rekonstrukcí  a  rozšíření  stávajících  aktiv,  které  se  klasifikují  jako  nákupy 
dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného majetku  (31.1).  Na  položku  též  patří  zboží 
a služby  užívané  pro  výzkum,  vývoj  a  vzdělávání. Dále  obsahuje  pořízení  destruktivní 
vojenské  techniky  (GFS  2012  zahrnuje  jako  nákup  dlouhodobého  hmotného 
a nehmotného majetku). V závislosti na účelu užití se sem zařazuje také zboží a služby 
spotřebované zaměstnanci: v případě, že se  jedná o pomůcky, zařízení, nástroje apod. 
určené přímo k výkonu povolání, zahrnují se na tuto položku; v případě, že mohou být 
spotřebovávány  zaměstnancem  i mimo  práci  a  dle  jeho  vlastního  uvážení,  jedná  se 
o náhrady  zaměstnancům  (21).  Zahrnuje  odměny  za  užití  duševního  vlastnictví  podle 
autorského zákona. Dále zahrnuje platby za pronájem hmotných aktiv, zejména budov, 
dopravních prostředků a  strojů, naproti  tomu platba  za pronájem nevyráběných aktiv 
(půda) se klasifikuje jako nájemné na položce ostatní výdaje (28). 

24 Úroky 

Kategorie  zahrnuje  úroky  hrazené  z  cizích  prostředků,  jakými  jsou  například  vlastní 
vydané  dluhové  cenné  papíry,  půjčky  či  jiné  závazky.  Případné  poplatky  za  služby 
finančním zprostředkovatelům se zahrnují na položku nákupy zboží a služeb (22). 

25 Běžné 
transfery 

Jde o běžné transfery poskytované veřejným nebo soukromým společnostem. Může se 
jednat o transfery na  jednotlivé produkty stejně  jako na produkci  jako celek. Zahrnuje 
také  transfery  veřejným  společnostem  kompenzující  stanovení  cen  pod  výrobními 
náklady.  Nezahrnuje  transfery,  které  vládní  jednotka  poskytuje  přímo  domácnostem 
jako konečnému příjemci. Tyto jsou klasifikovány jako sociální dávky (27), případně jiné 
výdaje  z  provozní  činnosti  (28).  Většina  transferů  poskytovaných  ostatním  vládním 
jednotkám patří na položku dotace  (26). Kapitálové  transfery podnikům  jsou  součástí 
položky ostatní výdaje (28).  

26 Dotace 

Jedná  se  o  běžné  nebo  kapitálové  transfery  poskytované  jednotce  uvnitř  vládního 
sektoru  (viz  instituce  zařazené  v  RES,  dostupném  na  www: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/,  do  subsektorů  S.1311,  S.1313  a  S.1314), mezinárodní 
organizaci  nebo  zahraničním  vládám.  Kapitálový  transfer  se  váže  na  pořízení 
dlouhodobého majetku příjemcem transferu. 

27 Sociální dávky 

Sociální  dávky  jsou  transfery  domácnostem,  které  poskytují  ochranu  před  sociálními 
riziky, v podobě dávek a podpor v sociálním zabezpečení a poskytování zdravotnických 
služeb  vyplácené  v  subsystémech  veřejného  zdravotního  pojištění,  nemocenského 
pojištění,  důchodového  pojištění  a  státní  politiky  zaměstnanosti,  včetně  dávek  státní 
sociální  podpory  a  dalších  nepříspěvkových  sociálních  dávek  nebo  vyplácené  za 
obdobným  účelem  ale  mimo  schéma  sociálního  pojištění  v  podobě  dávek  sociální 
pomoci.  Patří  sem  také  dávky  vyplácené  vládní  institucí  svým  zaměstnancům,  např. 
v případě  překážek  v  práci  z  důvodu  nemoci,  úrazu,  mateřství  (rodičovství).  Dávky 
a pomoci vyplácené v případech, které obvykle nejsou kryty sociálním pojištěním, např. 
živelní pohromy,  se  zařazují na položku ostatní  výdaje  (28). Náhrady  za nákupy  zboží 
a služeb domácnostmi v souvislosti se sociální pomocí se zaznamenají na této položce.  
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28 Ostatní 
výdaje 

Položka  zahrnuje  výdaje  z  vlastnictví  jiné  než  úroky,  zejména  dividendy,  nájemné  za 
pronájem  půdy,  ložisek  nerostných  surovin  a  ostatních  přírodních  zdrojů  a  ostatní 
výdaje běžného a  kapitálového  charakteru,  které nelze  zařadit do dříve  jmenovaných 
kategorií,  např.  transakce  jako  běžné  transfery  neziskovým  institucím  sloužícím 
domácnostem,  daně  a  poplatky placené  jednotkou,  vyplacený  daňový bonus,  úhrady 
sankcí  jiným  jednotkám v sektoru, kompenzace za škody způsobené živelní pohromou, 
stipendia  a  školné  studentům,  nákup  zboží  a  služeb  od  tržních  výrobců,  které  jsou 
poskytovány přímo domácnostem a nemají povahu sociální dávky, pojistné na neživotní 
pojištění  a  kapitálové  transfery  podnikům  a  neziskovým  institucím  sloužícím 
domácnostem. 

31.1 Nákupy 
nefinančních 
aktiv 

Jedná  se  o  výdaje  na  pořízení  nefinančních  aktiv,  jejichž  doba  životnosti  překračuje 
účetní období,  tj.  fixních aktiv  (budovy,  stavby,  stroje a  zařízení, dopravní prostředky, 
software apod.) včetně rozsáhlého technického zhodnocení tohoto majetku a hodnoty 
aktiv vytvořených ve vlastní režii, cenností (vč. výdajů spojených s převodem vlastnictví) 
a nevyráběných aktiv (tzn. výdaje spojené s transakcemi s pozemky, ložisky nerostných 
surovin, emisními povolenkami apod.). Položka zahrnuje také hodnotu aktiv pořízených 
na finanční  leasing se současným záznamem na položku D.2.I. Přijaté půjčky (následné 
splátky  se  zaznamenávají  na  položce  D.2.II.  Splátky  přijatých  půjček  proti  úbytku 
peněžních prostředků na položce E. Čistá změna oběživa a depozit). 

31.2 Prodeje 
nefinančních 
aktiv 

Jedná se o příjmy z prodeje nefinančních aktiv, jejichž doba životnosti překračuje účetní 
období, tj. fixních aktiv (budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky, software 
apod.),  cenností  (snížených o  výdaje  spojené  s převodem  vlastnictví)  a nevyráběných 
aktiv  (tedy  příjmy  spojené  s  transakcemi  s pozemky,  ložisky  nerostných  surovin, 
emisními povolenkami, aj.). Nájemné přijaté za pronájem těchto aktiv je považováno za 
důchod z vlastnictví – nájemné v kategorii ostatní příjmy z provozní činnosti (14). 

32x Čisté 
pořízení 
finančních aktiv 
jiných než 
oběživa a 
depozit 

Tato  kategorie  zaznamenává  pohyb  na  účtech  finančních  aktiv  související  s nákupem 
a následným prodejem finančního aktiva jiného než oběživo a depozita, kterými mohou 
být  akcie  a majetkové  podíly  nebo  dlužné  cenné  papíry  a  dále  poskytování  půjček 
a jejich splácení. S těmito operacemi pak souvisí změna jiného finančního aktiva. 

33 Čistá změna 
závazků 

Tato  kategorie  zahrnuje  operace  na  účtech  finančních  aktiv  související  s  peněžními 
operacemi  typu  půjčování  si  peněz  prostřednictvím  úvěrů,  emisí  dluhopisů  nebo 
přijetím  jiné  návratné  finanční  výpomoci  a  posléze  jejich  splácením  a  znamenají 
současně změnu závazku. 

Čistá změna 
oběživa a 
depozit 

Představuje  finanční  operace,  které  znamenají  změnu  oběživa  a  depozit  (nárůst 
(+)/pokles  (‐))  vyplývající  z  transakcí  finančního  i  nefinančního  charakteru  (peněžních 
toků z provozní a investiční činnosti). 

 


