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Státní fondy 
Poslední aktualizace: 20. 2. 2018 

Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF – měsíční 

 
Pokrytí: 
Státní fondy jsou součástí ústředních vládních institucí, patřících do sektoru vládních institucí. Státními fondy 
jsou: 

- Státní fond dopravní infrastruktury založený zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- Státní fond životního prostředí České republiky založený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky, 

- Státní zemědělský intervenční fond založený zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, 

- Státní fond rozvoje bydlení založený zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku 
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

- Státní fond kultury České republiky založený zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 
republiky, 

- Státní fond kinematografie založený zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře 
kinematografie a o změně některých zákonů. 

 

Datové zdroje: 
Zdrojem dat je finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF). Ten je sestavován 
podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsahem jsou 
příjmy a výdaje na peněžní bázi. Členění příjmů a výdajů se řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Periodicita: 
Měsíční. 
 

Termín zveřejňování: 
Do konce následujícího měsíce. Konkrétní termíny zveřejnění jsou obsahem publikačního kalendáře, 
dostupného na stránkách MF. 
 

Revize: 
Data nejsou revidována. 
 

Metodický popis: 
Základní parametry vycházejí z manuálu Vládní finanční statistiky 2014 Mezinárodního měnového fondu 
(Government Finance Statistics Manual 2014). Zveřejňované údaje zahrnují: 

A. Peněžní toky z provozní činnosti: 
(1) 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, jednotek sektoru vládních institucí), 

 ostatní příjmy (příjmy z vlastnictví, prodej zboží a služeb, pokuty a penále, transfery jinde 
nezařazené). 

(2) Výdaje na provozní činnost: 

 náhrady zaměstnancům (mzdy a platy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění), 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/kalendar-zverejnovani
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 nákupy zboží a služeb, 

 úroky,  

 běžné transfery (veřejným a soukromým finančním a nefinančním společnostem), 

 dotace (zahraničním vládám, mezinárodním institucím, jednotkám sektoru vládních institucí), 

 sociální dávky (dávky sociálního zabezpečení, dávky sociální pomoci, sociální dávky 
zaměstnavatelů), 

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

B. Peněžní toky do nefinančních aktiv (fixní aktiva, cennosti, nevyráběná aktiva) 
(3) Nákupy nefinančních aktiv  
(4) Prodeje nefinančních aktiv 

C. Peněžní toky z financování (domácí, zahraniční) 
(5) Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživa a depozit (čisté poskytnuté půjčky, čisté pořízení 

cenných papírů) 
(6) Čistá změna závazků (čistá změna přijatých úvěrů a emitovaných dluhopisů) 

D. Čistá změna stavu oběživa a depozit. 
 

Vzhledem k měsíční frekvenci zpracování dat a nutnosti zjednodušení a přizpůsobení převodového můstku mezi 
rozpočtovou skladbou (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a uvedenou klasifikací pro automatizované zpracování nemusí 
obsah jednotlivých kategorií plně souhlasit s následným ročním zpracováním. V souvislosti se změnami 
rozpočtové skladby je převodový můstek aktualizován 1x ročně, a to k 1. 1. běžného roku. 

 

Formát zveřejňování: 
(xlsx 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 

 

Položka Obsahová náplň 

Daně 

Příjmy z daní představují povinné platby přijaté sektorem vládních institucí (viz jednotky 
zařazené v registru ekonomických subjektů, dostupném na: 
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu, do institucionálních 
sektorů 13110, 13130 a 13140), a to bez nároku jejich plátce na plnění. Za daňový 
příjem jsou považovány také správní poplatky, jejichž výše je v jasném nepoměru k výši 
výdajů vynaložených na poskytované služby. Do této kategorie se klasifikují rovněž 
poplatky ze standardizovaných záručních programů, pokud je účast v nich povinná 
a platby jsou zjevně nepřiměřené poskytované službě (např. pojištění vkladů). 
Některé povinné transfery, jako jsou pokuty, penále a většina příspěvků na sociální 
zabezpečení nejsou klasifikovány jako daňové příjmy, ale jako příjmy nedaňové. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
1111, 1112, 1113, 1119, 1121, 1122, 1123, 1129, 1211, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234, 1321, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 
1338, 1339, 1341, 1342, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1354, 1355, 1381, 
1382, 1383, 1401, 1409, 1511, 1521, 1522, 1523, 1529, 1691, 1701 

Sociální 
příspěvky 

Patří sem příjmy systému sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 
placené zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými, zaměstnavateli za své 
zaměstnance, osobami bez zdanitelných příjmů a státem za státní pojištěnce. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1621, 1627, 1631, 1632, 1633, 1641, 1642, 
1643, 2361, 2362  

https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu
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Dotace 

Jedná se o přijaté platby od jiných vládních institucí (jednotky zařazené v registru 
ekonomických subjektů, dostupném na: 
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu, do institucionálních 
sektorů 13110, 13130 a 13140), mezinárodních organizací nebo zahraničních vlád, za 
které jejich příjemce neposkytuje žádné přímé protiplnění. Do této kategorie patří jak 
běžné, tak kapitálové transfery. Kapitálové transfery jsou poskytnuty za účelem pořízení 
dlouhodobého nefinančního majetku. 
V případě nemocnic zařazených do sektoru vládních institucí sem řadíme i příjmy od 
zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči obyvatelstvu, stejně jako úhrady 
od zdravotních pojišťoven za prodej zboží (léky a léčivé přípravky). 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235 
položky konsolidované na příslušné úrovni veřejného rozpočtu: 
4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4118, 4119, 4121, 4122, 4123, 4129, 4160, 4211, 
4212, 4213, 4214, 4216, 4218, 4219, 4221, 4222, 4223, 4229, 4240 

Ostatní příjmy 

Tato kategorie zahrnuje příjmy ve formě důchodů z vlastnictví, které generuje finanční 
majetek, zejména vklady, cenné papíry jiné než účasti, úvěry a ostatní pohledávky. 
Těmito příjmy jsou přijaté úroky a dividendy. Dále sem patří nájemné z pronájmu půdy 
a z ostatních přírodních zdrojů a příjmy z prodeje zboží a služeb (vč. příjmů z pronájmu 
vyrobených aktiv). Kategorie také zahrnuje příjmy z neživotního pojištění 
a standardizovaných záručních programů. Dále sem řadíme správní poplatky, pokuty 
a penále, transfery jinde nezařazené (dary). A konečně ostatní příjmy, které nelze 
zařadit do jiné kategorie. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
1322, 1333, 1337, 1340, 1343, 1352, 1353, 1356, 1359, 1361, 1371, 1372, 1373, 1384, 
1628, 1629, 1638, 1702, 1703, 1704, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 2121, 2122, 2123, 
2124, 2125, 2129, 2131, 2132, 2133, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2147, 2148, 
2149, 2151, 2211, 2212, 2221, 2222, 2224, 2225, 2229, 2310, 2321, 2322, 2324, 2325, 
2326, 2327, 2328, 2329, 2341, 2342, 2343, 2351, 2352, 2353, 2481, 2511, 2512, 2513, 
3121, 3122, 3129, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4139, 4140, 4159 
položky konsolidované na příslušné úrovni veřejného rozpočtu: 
konsoliduje se proti výdajovým úrokům (kód 24): 2144, 2145 

Náhrady 
zaměstnancům 

Položka obsahuje celkovou odměnu za vykonanou práci zaměstnance v pracovně-
právním vztahu, tj. v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Řadí 
se sem základní mzdy a platy (vč. příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, které jsou 
jejich součástí), příplatky za práci přesčas, v noci, odměny, prémie atd. Nepatří sem 
platby placené dodavatelům nebo pracovníkům, kteří nejsou zaměstnanci sektoru 
vládních institucí, které se zahrnují na položku Nákupy zboží a služeb. Položka také 
zahrnuje hodnotu poskytovaných uniforem, ubytování a stravy zaměstnancům. Do této 
kategorie jsou zahrnuty také příspěvky do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 
Dále položka obsahuje příspěvky na sociální a zdravotní pojištění placené vládní institucí 
v roli zaměstnavatele z úhrnu hrubých mezd. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5011, 5012, 5013, 5014, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5029, 5031, 
5032, 5038, 5039, 5196, 5197, 5342 

  

https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu
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Nákupy zboží 
a služeb 

Kategorie zahrnuje výdaje na nákupy zboží a služeb spotřebovaných v procesu tržní 
i netržní produkce. 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, cenností, strategických zásob a nevyráběných aktiv, které jsou 
klasifikovány jako Nákupy nefinančních aktiv. Zboží a služby nabyté a převedené bez 
užití vládní jednotkou jsou zahrnuty na položkách: Běžné transfery, Dotace, Sociální 
dávky nebo Ostatní výdaje. 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 události (např. přírodní katastrofa apod.); pokud tyto výstupy 
nebyly vytvořeny přímo poskytující vládní jednotkou, klasifikují se jako Sociální dávky. 
Zboží a služby pořízené 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 nefinančních aktiv. Na položku též patří zboží a služby užívané 
pro výzkum, vývoj a vzdělávání. Zahrnuje platby za pronájem hmotných aktiv, zejména 
budov, dopravních prostředků a strojů, naproti tomu platby za pronájem nevyráběných 
aktiv (půda) se klasifikují jako nájemné v kategorii Ostatní výdaje. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5041, 5042, 5122, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5144, 5151, 
5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5159, 5161, 5162, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 
5169, 5171, 5173, 5175, 5176, 5178, 5179, 5181, 5182, 5192, 5199, 5361, 6113 

Úroky 

Kategorie zahrnuje úroky hrazené z cizích finančních prostředků, které si vládní instituce 
vypůjčila formou emise vlastních dluhových cenných papírů, ve formě půjčky, úvěru či 
jiného závazku. Úroky se rozumí i úroky placené z přijatých vkladů, úrokové platby 
z prodeje finančních aktiv na základě smlouvy o zpětném nákupu (repo operace) či 
úrokové výdaje plynoucí z finančních derivátů. Případné poplatky za služby finančním 
zprostředkovatelům se zahrnují na položku Nákupy zboží a služeb. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5141, 5143, 5146, 5147 

Běžné 
transfery 

Jde o běžné převody peněžních prostředků veřejným nebo soukromým společnostem 
(zpravidla rezidentům v ČR), které za takové platby neposkytují žádné přímé protiplnění. 
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 nebo neziskovým organizacím sloužícím 
domácnostem. Tyto jsou klasifikovány jako Sociální dávky, případně Ostatní výdaje. 
Většina transferů poskytovaných ostatním vládním jednotkám patří na položku Dotace. 
Kapitálové transfery podnikům jsou součástí položky Ostatní výdaje. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5193, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5219, 5331, 5332, 5333, 5334, 5336, 5339, 5341 

Dotace 

Jedná se o běžné nebo kapitálové transfery poskytované jiným vládním institucím (viz 
instituce zařazené v registru ekonomických subjektů, dostupném na: 
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu, do institucionálních 
sektorů 13110, 13130 a 13140), mezinárodním organizacím nebo zahraničním vládám, 
za které jejich příjemce neposkytuje žádné přímé protiplnění. Kapitálový transfer se 
váže na pořízení dlouhodobého nefinančního majetku příjemcem transferu. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5520, 5541, 5542 
položky konsolidované na příslušné úrovni veřejného rozpočtu: 
5311, 5312, 5313, 5314, 5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5329, 5364, 5369, 
5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5790, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6339, 
6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6349, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6790 

https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu
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Sociální dávky 

Sociální dávky jsou platby domácnostem, které poskytují ochranu před sociálními riziky 
v podobě dávek a podpor vyplácených v rámci systému sociálního zabezpečení (dávky 
nemocenského pojištění, důchodového pojištění a podpora v rámci státní politiky 
zaměstnanosti, včetně dávek státní sociální podpory a dalších sociálních dávek) nebo 
vyplácené za obdobným účelem ale mimo systém sociálního pojištění. Patří sem také 
dávky vyplácené vládní institucí jako zaměstnavatele svým zaměstnancům, např. 
v případě překážek v práci z důvodu nemoci, úrazu. Dávky a pomoci vyplácené 
v případech, které obvykle nejsou kryty sociálním pojištěním, např. živelní pohromy, se 
zařazují na položku Ostatní výdaje. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5410, 5424, 5425 

Ostatní výdaje 

Položka zahrnuje výdaje z vlastnictví jiné než úroky, zejména dividendy, nájemné za 
pronájem nevyráběných aktiv (půdy) a ostatní výdaje běžného a kapitálového 
charakteru, které nelze zařadit do dříve jmenovaných kategorií. Jedná se například 
o běžné transfery neziskovým institucím sloužícím domácnostem, daně a poplatky 
placené jednotkou, úhrady sankcí jiným jednotkám v sektoru, kompenzace za škody 
způsobené živelní pohromou. Dále nákup zboží a služeb od tržních výrobců, které jsou 
poskytovány přímo domácnostem a nemají povahu sociální dávky, výdaje na neživotní 
pojištění a standardizované záruční programy. Náplní této položky jsou také kapitálové 
transfery podnikům a neziskovým institucím sloužícím domácnostem. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5051, 5142, 5145, 5148, 5149, 5165, 5183, 5189, 5191, 5194, 5195, 5198, 5221, 5222, 
5223, 5224, 5225, 5229, 5230, 5240, 5250, 5315, 5316, 5317, 5343, 5344, 5345, 5346, 
5349, 5350, 5362, 5363, 5365, 5421, 5422, 5423, 5429, 5491, 5492, 5493, 5494, 5499, 
5531, 5532, 5901, 5902, 5909, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6319, 6321, 6322, 6323, 
6324, 6329, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6359, 6361, 6362, 6371, 6379, 6380, 
6901, 6909 

Nákupy 
nefinančních 
aktiv 

Jedná se o výdaje na pořízení nefinančních aktiv, jejichž doba životnosti je delší než 
1 rok, tj. fixních aktiv (budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky, software 
apod.) včetně rozsáhlého technického zhodnocení tohoto majetku, cenností (zlato a jiné 
drahé kovy a kameny, malby, sochy apod.) a nevyráběných aktiv (tzn. výdaje spojené 
s transakcemi s pozemky, ložisky nerostných surovin, emisními povolenkami apod.). 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
5172, 5177, 6111, 6112, 6119, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129, 6130, 6141, 
6142 

Prodeje 
nefinančních 
aktiv 

Jedná se o příjmy z prodeje nefinančních aktiv, jejichž doba životnosti je delší než 1 rok, 
tj. fixních aktiv (budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky, software apod.), 
cenností (zlato a jiné drahé kovy a kameny, malby, sochy apod.) a nevyráběných aktiv 
(tedy příjmy spojené s transakcemi s pozemky, ložisky nerostných surovin, emisními 
povolenkami, aj.).  
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
3111, 3112, 3113, 3114, 3119 
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Čistá změna 
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 jiné majetkové podíly nebo dluhové cenné papíry a dále operace spojené 
s poskytováním půjček a úvěrů. 
Pro rozdělení finančních aktiv na domácí a zahraniční je určujícím faktorem osoba, která 
je protistranou v transakci. V prvním případě jde o rezidenta v ČR, v druhém případě je 
touto osobou nerezident. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
minus 2411, 2412, 2413, 2414, 2420, 2451, 2452, 2459, 2460, 2470, 2482, 3201, 3202, 
3203, 3209 
plus 5184, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5619, 5621, 5622, 5623, 5624, 5629, 5651, 
5652, 5659, 5660, 5670, 6201, 6202, 6209, 6211, 6212, 6213, 6411, 6412, 6413, 6414, 
6415, 6419, 6421, 6422, 6423, 6424, 6429, 6451, 6452, 6459, 6460, 6470 
položky konsolidované na příslušné úrovni veřejného rozpočtu: 
minus 2431, 2432, 2433, 2434, 2439, 2441, 2442, 2443, 2449 
plus 5631, 5632, 5633, 5634, 5639, 5641, 5642, 5643, 5649, 6431, 6432, 6433, 6434, 
6439, 6441, 6442, 6443, 6449,  
minus 8117, 8118, 8127, 8128, 8217, 8218, 8227, 8228 

Čistá změna 
závazků 

Tato kategorie zahrnuje operace související s peněžními transakcemi, jejichž 
prostřednictvím si vládní instituce zajišťuje finanční zdroje formou půjčky či úvěru nebo 
emitováním dluhových cenných papírů. Tyto operace znamenají současně změnu 
závazku. Vládní instituce, která vlastní bankovní licenci a je oprávněna přijímat vklady 
klientů, zde vykazuje také závazky z tohoto titulu. 
Pro rozdělení závazků na domácí a zahraniční je určujícím faktorem osoba, která je 
protistranou v transakci. V prvním případě jde o rezidenta v ČR, v druhém případě je 
touto osobou nerezident. 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
8111, 8112, 8113, 8114, 8121, 8122, 8123, 8124, 8211, 8212, 8213, 8214, 8221, 8222, 
8223, 8224, 8413, 8414 

Čistá změna 
oběživa 
a depozit 

Představuje čistou změnu oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) vyplývající 
z transakcí nefinančního charakteru (peněžních toků z provozní a investiční činnosti) 
i finančního charakteru (peněžních toků z financování). 
Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě kategorie zahrnuje následující 
položky: 
minus 8115, 8125, 8300, 8215, 8225, 8905 

 

 


