
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Běžné Minulé

P.I. Majetek a závazky 865 425 242 519,29 -

P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 414 520 974,62 -

P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 538 842 598,18 -

P.I.3. Vyřazené pohledávky 270 715 314 105,86 -

P.I.4. Vyřazené závazky 117 431 281,66 -

P.I.5. Ostatní majetek 584 639 133 558,97 -

P.II.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné 

závazky z transferů
62 706 226 961,33 -

P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 52 095 163 313,00 -

P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 2 310 279 782,31 -

P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 1 479 935 637,72 -

P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 5 428 695,90 -

P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 941 927 066,96 -

P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5 873 492 465,44 -

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 10 253 614 695,70 -

P.III.1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou 

osobou
3 598 033,13 -

P.III.2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou 

osobou
3 284 955 308,62 -

P.III.3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

na základě smlouvy o výpůjčce
279 828 263,39 -

P.III.4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

na základě smlouvy o výpůjčce
5 194 253 031,69 -

P.III.5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

z jiných důvodů
125 962 946,36 -

P.III.6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

z jiných důvodů
1 365 017 112,51 -

P.IV. Další podmíněné pohledávky 164 682 033 991,31 -

P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 268 573 613,07 -

P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 891 852 660,81 -

P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 22 156 480 398,27 -

P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 113 374 695 766,45 -

P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 638 649 786,00 -

P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 11 402 564 899,94 -

P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 695 545 259,35 -

P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2 579 026 679,69 -

P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 1 693 838 699,82 -

P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 4 246 921 607,18 -

P.IV.11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 

řízení
5 525 793 571,91 -

P.IV.12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 

řízení
1 208 091 048,82 -

P.IV.A. Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček - -

P.IV.B. Pohledávky bank ze záruk - -

P.IV.C. Pohledávky bank z akreditivů - -

P.IV.D. Pohledávky bank ze spotových operací - -

P.IV.E. Pohledávky bank z pevných termínových operací - -

P.IV.F. Pohledávky bank z opcí - -

P.IV.G. Pohledávky bank ze zástav a závazky z kolaterálu - -

P.IV.H.
Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných 

hodnot
- -

P.V.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 

závazky z transferů
813 817 835 717,53 -

P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 30 866 889 738,04 -

P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 28 343 380,46 -

P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 692 568 930 712,79 -

P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 1 178 729 852,32 -

P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3 675 217 058,57 -

P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 85 499 724 975,35 -

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo položky
Účetní období

Příloha
KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

Sestaveno k 31. 12. 2015

Název položky



Běžné Minulé
Číslo položky

Účetní období
Název položky

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 21 049 003 724,23 -

P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 336 099 081,27 -

P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3 975 013 544,06 -

P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 885 881,78 -

P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 41 561 472,43 -

P.VI.5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 

smlouvy o výpůjčce
13 963 552,66 -

P.VI.6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 

smlouvy o výpůjčce
8 048 621 284,21 -

P.VI.7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 

převzetí z jiných důvodů
27 995 317,38 -

P.VI.8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 

převzetí z jiných důvodů
8 604 863 590,44 -

P.VII. Další podmíněné závazky 403 738 204 194,17 -

P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2 313 641 314,28 -

P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 11 653 693 504,56 -

P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 28 969 297 716,37 -

P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 138 452 524 206,45 -

P.VII.5.
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 

moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
301 399 992,51 -

P.VII.6.
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 

moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
25 467 842 326,18 -

P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17 564 403 352,00 -

P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 31 722 978 141,83 -

P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 1 682 588,55 -

P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 113 422 476 317,38 -

P.VII.11.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 

řízení
857 243 013,39 -

P.VII.12.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 

řízení
33 011 021 720,67 -

P.VII.A. Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček - -

P.VII.B. Závazky bank ze záruk - -

P.VII.C. Závazky bank z akreditivů - -

P.VII.D. Závazky bank ze spotových operací - -

P.VII.E. Závazky bank z pevných termínových operací - -

P.VII.F. Závazky bank z opcí - -

P.VII.G. Závazky bank ze zástav a závazky z kolaterálu - -

P.VII.H.
Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných 

hodnot
- -

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty -739 106 669 492,80 -

P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 31 057 527 212,11 -

P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 73 752 808 190,59 -

P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 42 034 905 402,61 -

P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 239 447 202 400,93 -

P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1 125 399 112 699,04 -

Okamžik sestavení: 30. 11. 2016 Podpisový záznam:



Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text)

Název 

sloupce

MZA A.II.3. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 114 426 101 698,87

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (41 557 126 094,02 Kč), jiné inženýrské 

sítě (43 052 010 054,21 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (3 333 685 423,54 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (8 404 566 029,30 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(7 960 851 716,50 Kč) a ostatní stavby (10 117 862 381,30 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Brno 44992785 33 672 605 132,96

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (6 086 828 709,22 Kč), jiné inženýrské 

sítě (1 049 324 176,68 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (3 515 706 415,50 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (8 433 769 998,84 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(2 412 255 594,61 Kč) a ostatní stavby (12 174 720 238,11 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Ministerstvo obrany 60162694 25 222 956 049,76

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (3 669 459 263,96 Kč), jiné inženýrské 

sítě (1 851 007 126,76 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (14 130 257 710,96 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (69 451 115,06 Kč) a ostatní stavby (5 502 780 833,02 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Ostrava 00845451 25 198 160 211,20

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (6 552 841 725,53 Kč), jiné inženýrské 

sítě (4 367 193 164,10 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (3 543 458 051,00 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (1 057 596 287,00 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(999 907 175,00 Kč) a ostatní stavby (897 651 486,23 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Plzeň 00075370 17 418 647 888,86

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (6 552 841 725,53 Kč), jiné inženýrské 

sítě (4 367 193 164,10 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (3 543 458 051,00 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (1 057 596 287,00 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(999 907 175,00 Kč) a ostatní stavby (897 651 486,23 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Olomouc 00299308 9 299 144 988,84

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (2 497 899 723,35 Kč), jiné inženýrské 

sítě (3 897 200 958,68 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (805 912 685,14 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (1 038 567 348,07 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(377 116 420,37 Kč) a ostatní stavby (682 447 853,23 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Ministerstvo zahraničních věcí 45769851 8 334 905 276,37

Položka obsahuje: budovy pro službu obyvatelstvu (837 333 707,28 Kč), bytové domy a 

bytové jednotky (1 026 513 398,67 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(6 387 509 405,75 Kč) a ostatní stavby (83 548 764,67 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město České Budějovice 00244732 7 538 273 563,90

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení  (2 743 560 676,96 Kč), jiné inženýrské 

sítě (1 907 019 135,16 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (610 532 218,09 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (974 939 145,48 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(952 836 282,36 Kč) a ostatní stavby (349 386 105,85 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Hradec Králové 00268810 6 783 719 622,79

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (1 753 832 377,57 Kč), jiné inženýrské 

sítě (227 499 237,38 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (2 041 782 631,54 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (786 080 453,56 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(707 004 542,86 Kč) a ostatní stavby (1 267 520 379,88 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Statutární město Pardubice 00274046 5 872 039 409,31

Položka obsahuje: komunikace a veřejné osvětlení (2 404 942 471,77 Kč), jiné inženýrské 

sítě (229 241 242,61 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (1 882 503 888,01 Kč), bytové 

domy a bytové jednotky (487 535 803,42 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(194 261 375,80 Kč) a ostatní stavby (673 554 627,70 Kč).

Netto

MZA A.II.3. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 36 127 901 557,22

Položka obsahuje tyto oprávky: komunikace a veřejné osvětlení (21 050 594 586,58 Kč), jiné 

inženýrské sítě (9 631 494 300,13 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu (719 693 716,39 Kč), 

bytové domy a bytové jednotky (1 683 926 689,80 Kč), nebytové domy a nebytové jednotky 

(1 590 787 102,68 Kč) a ostatní stavby (1 451 405 161,64 Kč).

Korekce

Vysvětlení významných částek
Sestaveno k 31. 12. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 



Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text)

Název 

sloupce

MZA A.II.3. Ministerstvo obrany 60162694 25 584 065 021,21

Položka obsahuje tyto oprávky: komunikace a veřejné osvětlení (6 792 753 181,72 Kč), jiné 

inženýrské sítě (2 230 945 305,00 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu 

(12 669 046 447,89 Kč), bytové domy a bytové jednotky (63 275 720,40 Kč) a ostatní stavby 

(3 828 044 366,20 Kč).

Korekce

MZA A.II.3. Statutární město Brno 44992785 20 660 056 672,27

Položka obsahuje tyto oprávky: komunikace a veřejné osvětlení (4 513 163 155,15 Kč), jiné 

inženýrské sítě (782 197 618,18 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu 

(1 813 272 889,06 Kč), bytové domy a bytové jednotky (5 008 348 930,83 Kč), nebytové 

domy a nebytové jednotky (1 487 891 891,92 Kč) a ostatní stavby (7 055 182 187,13 Kč).

Korekce

MZA A.II.3. Statutární město Plzeň 00075370 10 338 847 313,34

Položka obsahuje tyto oprávky: komunikace a veřejné osvětlení (4 197 598 404,79 Kč), jiné 

inženýrské sítě (2 482 613 467,35 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu 

(1 610 007 406,62 Kč), bytové domy a bytové jednotky (753 746 728,84 Kč), nebytové domy 

a nebytové jednotky (663 869 623,97 Kč) a ostatní stavby (631 011 681,77 Kč).

Korekce

MZA A.II.3. Statutární město Ostrava 00845451 9 673 837 631,61

Položka obsahuje tyto oprávky: komunikace a veřejné osvětlení (2 498 499 896,45 Kč), jiné 

inženýrské sítě (2 143 284 769,38 Kč), budovy pro službu obyvatelstvu 

(1 507 369 650,96 Kč), bytové domy a bytové jednotky (2 299 325 112,14 Kč), nebytové 

domy a nebytové jednotky (277 951 532,24 Kč) a ostatní stavby (947 406 670,44 Kč).

Korekce

MZP C.I.1. Ministerstvo financí 00006947 -995 023 169 353,33

Tato hodnota vychází především z účetní reformy veřejných financí na přelomu roku 2009 a 

2010 a uplatněného převodového můstku. Záporná částka představovala k 1. 1. 2010 

hodnotu fondu oběžných aktiv -801 568,0 mil. Kč a salda výdajů a nákladů a salda příjmů a 

výnosů v kumulované hodnotě -223 967,5 mil. Kč. Zvýšení hodnoty do stavu k 31. 12. 2015 

bylo zejména způsobeno bezúplatně převzatým, bezúplatně přešlým, nebo předaným 

dlouhodobým majetkem, popřípadě přijetím investiční dotace.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.1. Ministerstvo obrany 60162694 225 875 302 009,90

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý, nebo předaný 

dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny 

příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného 

převodu od zřizovatele.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.1. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 221 297 187 596,88

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý, nebo předaný 

dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny 

příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného 

převodu od zřizovatele.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.1. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 70 731 085 873,87

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý, nebo předaný 

dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny 

příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného 

převodu od zřizovatele.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.5. Ministerstvo obrany 60162694 -82 099 254 604,25

Záporná hodnota ve výši -81 364 883 173,38 Kč je způsobena doúčtováním oprávek 

k 31. 12. 2011. Při retrospektivní aplikaci metody odpisování dlouhodobého majetku byly 

jednorázově zaúčtovány oprávky ve výši 79 700 023 478,82 Kč a současně byly zaúčtovány 

oceňovací rozdíly při změně zatřídění majetku ve výši 1 664 859 694,56 Kč. Zbylá hodnota 

vychází z dalších provedených změn metod Ministerstvem obrany.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.5. Generální finanční ředitelství 72080043 -76 314 711 474,39
Hodnota souvisí se změnou metody a prvotním použitím metody nové, např. doúčtování 

oprávek k 31. 12. 2011.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.5. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 -29 959 558 223,99
Hodnota souvisí se změnou metody a prvotním použitím metody nové, např. doúčtování 

oprávek k 31. 12. 2011.

Běžné účetní 

období

MZP C.I.5. Ministerstvo financí 00006947 -28 045 727 156,90
Hodnota souvisí se změnou metody a prvotním použitím metody nové, např. doúčtování 

oprávek k 31. 12. 2011.

Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Generální finanční ředitelství 72080043 2 792 843 125 322,14 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Ministerstvo financí 00006947 -1 719 801 020 960,53 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období



Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text)

Název 

sloupce

MZP C.III.C. Generální ředitelství cel 71214011 707 988 299 356,43 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 -608 564 527 462,26 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Úřad práce České republiky 72496991 -389 518 285 539,17 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Ministerstvo obrany 60162694 -214 414 526 934,37 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 -174 903 526 972,98 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Ministerstvo dopravy 66003008 -140 942 472 406,31 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.III.C. Ministerstvo vnitra 00007064 -102 546 880 236,83 Položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.1. Generální finanční ředitelství 72080043 -647 848 046 444,22 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.1. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 -394 685 251 086,40 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.1. Ministerstvo financí 00006947 174 741 832 600,29
Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu a v případě Ministerstva financí 

je zde zachyceno snížení příjmů státního rozpočtu o sdílené daně.

Běžné účetní 

období

MZP C.IV.1. Generální ředitelství cel 71214011 -152 599 386 244,84 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.2. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 415 893 901 445,67 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u OSS.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.2. Ministerstvo financí 00006947 181 477 757 311,69 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u OSS.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 143 168 689 377,99 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u OSS.
Běžné účetní 

období

MZP C.IV.2. Úřad práce České republiky 72496991 100 679 117 490,99 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u OSS.
Běžné účetní 

období

MZP D.II.3. Ministerstvo financí 00006947 1 529 692 259 571,81 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok.
Běžné účetní 

období

MZP D.II.3. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 10 405 000 000,00 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok.
Běžné účetní 

období

MZP D.II.3. Statutární město Liberec 00262978 330 000 000,00 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok.
Běžné účetní 

období

N A.III.1. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 411 289 374 727,36
Položka obsahuje transferové náklady zejména v podobě sociálních dávek pojistného 

charakteru, jako důchody související s penzijním pojištěním (starobní, invalidní a jiné). 

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 132 238 257 589,20

Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek a 

nenávratných finančních výpomocí. Jedná se jak o investiční transfery poskytované za 

účelem pořízení dlouhodobého majetku, tak o běžné transfery určené převážně na běžnou 

činnost. Jedná se o transfery poskytované převážně školským subjektům.

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Ministerstvo financí 00006947 113 862 676 473,32

Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací na úhradu provozních výdajů, příspěvků, 

subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí aj., které byly poskytnuty za účelem 

úhrady provozní činnosti nebo ztráty jiného ekonomického subjektu.

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Úřad práce České republiky 72496991 85 857 765 854,14

Položka obsahuje transferové náklady zejména v podobě sociálních dávek pojistného 

charakteru a dále pak dotace na úhradu provozních výdajů, příspěvky, granty a nenávratné 

finanční výpomoci poskytované jinému ekonomickému subjektu na jeho provozní činnost. 

Běžné účetní 

období



Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text)

Název 

sloupce

N A.III.1. Státní fond dopravní infrastruktury 70856508 51 060 704 753,28
Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Státní zemědělský intervenční fond 48133981 30 584 222 880,68
Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 47609109 19 150 814 472,62

Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí. Téměř 82 % těchto nakladů 

vzniklo za účelem podpory fotovoltaické elektrárny. 

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Ministerstvo dopravy 66003008 14 125 557 878,98
Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.

Běžné účetní 

období

N A.III.1. Ministerstvo obrany 60162694 11 816 791 891,11
Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.

Běžné účetní 

období

V B.III.3. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 368 236 838 920,97
Položka zachycuje výnosy vzniklé ze správy sociálního pojištění, pokud jsou pravomocně 

vyměřené.

Běžné účetní 

období

V B.III.4. Generální finanční ředitelství 72080043 373 443 705 996,41
Položka zachycuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto 

daně pravomocně vyměřeny.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Moravskoslezský kraj 70890692 47 551 445 140,40

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Jihomoravský kraj 70888337 43 703 032 538,64

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Středočeský kraj 70891095 35 736 089 760,40

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Hlavní město Praha bez městských částí 00064581 31 986 734 227,91

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Ústecký kraj 70892156 26 836 219 901,44

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Olomoucký kraj 60609460 26 139 125 226,30

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Kraj Vysočina 70890749 23 488 228 294,91

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Plzeňský kraj 70890366 23 139 974 484,38

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období
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P P.I.5. Královéhradecký kraj 70889546 22 814 359 550,77

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.I.5. Zlínský kraj 70891320 22 810 925 371,04

Tato položka obsahuje majetek, který účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k 

tomuto majetku, ale není vykazován v rozvaze ani není uveden na jiných podrozvahových 

účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k 

hospodaření, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Běžné účetní 

období

P P.V.3. Ministerstvo financí 00006947 691 539 636 073,85

Položka obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, 

subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za 

subjekty se sídlem v zahraničí.

Běžné účetní 

období
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