Ostatní místní vládní instituce
Pokrytí:
Jedná se o organizace, které jsou součástí místní vlády (S.1313), avšak nepředávají výkazy do Centrálního
systému účetních informací státu. Aktuálně je v této skupině evidováno 20 organizací: Divadla Kladno, s.r.o.;
Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o.; Technické služby Bystřice p/H, s.r.o.; Jižní Centrum Brno, a.s.; Praha 10 Majetková a.s.; Pražská plynárenská Holding, a.s.; Regionální podpůrný zdroj Zlín, s.r.o.; ZŠ a MŠ Regionu
Karlovarský venkov; ZŠ a MŠ Údolí Desné; Asociace krajů ČR; Svaz měst a obcí ČR; Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje; JERIMALITUS; Svazek obcí akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec; Sdružení obcí
na povodí Hradišťského potoka; Výzkumný ústav balneologický; Vodohospodářské sdružení Přestavlky; Zálesí –
kanalizační sběrače, Batňovice; Domovinka Němčičky o.p.s.; ZŠ a MŠ Bez hranic.

Datové zdroje:
Za tuto skupinu organizací budou zveřejňovány odhady s využitím výkazu P 5-01 „Roční výkaz ekonomických
subjektů vybraných produkčních odvětví“ a výkazu NI 1-01a „Roční výkaz neziskových institucí, bytových
družstev a vybraných institucí“, které používá Český statistický úřad pro statistická zjišťování dle zákona č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výkaz P 5-01 vyplňuje 7 organizací z uvedené skupiny: Divadla Kladno, s.r.o.; Seniorcentrum města Svitavy,
s.r.o.; Technické služby Bystřice p/H, s.r.o.; Jižní Centrum Brno, a.s.; Praha 10 - Majetková a.s.; Pražská
plynárenská Holding, a.s.; Regionální podpůrný zdroj Zlín, s.r.o.
Ostatní organizace vyplňují výkaz NI 1-01a.

Periodicita:
Čtvrtletní.

Termín zveřejňování:
Do konce následujícího čtvrtletí.

Revize:
Data nejsou revidována.

Metodický popis:
Uvedené statistické výkazy jsou koncipovány v návaznosti na uspořádání Výkazu zisku a ztráty. Položky jsou
vybrány v takové struktuře, aby odpovídaly parametrům dle manuálu Vládní finanční statistiky 2001
(Government Finance Statistics Manual 2001) zpracovaného Mezinárodním měnovým fondem. Z toho důvodu
byly vyloučeny některé operace: např. příjmy z prodeje cenných papírů a akcií, prodané cenné papíry a akcie,
kurzové zisky a ztráty, odpisy pohledávek, tvorba a použití rezerv a opravných položek, apod.
Ve srovnání s ESA nejsou zohledněny transakce s nefinančními aktivy (výkaz zisku a ztráty neobsahuje informaci
o pořízení nefinančních aktiv a investičních dotacích). Účetní odpisy nefinančních aktiv jsou použity jako
aproximace spotřeby fixního kapitálu.
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Formát zveřejňování:
(tabulka v xls formátu)
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

Číslo
Název
položky položky

Obsahové vymezení položek

VÝNOSOVÉ
TRANSAKCE

(1+2+3+4)

1

Daně

-

2

Sociální
příspěvky

-

3

Transfery

Položka obsahuje zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek,
nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní,
poplatků a jiných obdobných dávek.

4

Ostatní
transakce

(41+42+43+44)

2

Položka obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů
a poskytnutých půjček.

41

Úroky

42

Dividendy

43

Prodeje zboží a
služeb

Tato kategorie zahrnuje např. výnosy z prodeje zboží, vlastních výrobků, služeb, z
pronájmu. Dále obsahuje náhrady za manka a škody, přebytky na majetku
s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

44

Ostatní

Tato kategorie obsahuje výnosy z pokut, penále a úroků z prodlení (s výjimkou
úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru) a ostatní finanční výnosy.

NÁKLADOVÉ
TRANSAKCE

(5+6+7+8+9+10+11)

5

Náhrady
zaměstnancům

Tato položka obsahuje osobní náklady, např. náklady na veškeré požitky
zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní
neschopnost, náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu
sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění, apod.

6

Spotřeba zboží
a služeb

Tato položka zahrnuje spotřebované nákupy a služby, např. náklady na materiál,
energie, prodané zboží, opravy a udržování, cestovné, apod.

7

Spotřeba
fixního kapitálu

Položka obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku
v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní
jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z
důvodu úplného opotřebení.

8

Úroky

Položka obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, půjček a vydaných
dluhových cenných papírů.

9

Transfery

Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek,
nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu
na účel jejich poskytnutí.

10

Sociální dávky

3

11

Ostatní

SALDO

Položka zahrnuje např. náklady na daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční,
poplatky, pokuty, penále, dary a ostatní finanční náklady.

Jedná se o rozdíl mezi „Transakcemi ve výnosech“ a „Transakcemi v nákladech“
(VÝNOSOVÉ TRANSAKCE – NÁKLADOVÉ TRANSAKCE)

NEZAHRNUTO

4

