Ostatní vládní instituce
Poslední aktualizace: 25. 4. 2017

Pokrytí:
Ostatní jednotky zahrnují zejména speciální instituce, netržní veřejné korporace a neziskové instituce, které
jsou součástí subsektoru ústředních vládních institucí (S.1311). Jedná se především o jednotky, které vedou
účetnictví v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (např. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a. s., Správa
železniční dopravní cesty s. o., PRISKO a. s., netržní veřejné korporace ČPP Transgas a Balmed) a s vyhláškou
č. 504/2002 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví (např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Rada pro
veřejný dohled nad auditem, Česká televize a Český rozhlas, Vinařský fond).
Do subsektoru S.1311 byla dále zařazena Česká exportní banka, a. s.; Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a. s.; Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. a Garanční systém finančního trhu (do 31. 12. 2015
pouze Fond pojištění vkladů).

Úplný výčet jednotek řazených mezi „ostatní vládní instituce“:






















veřejné výzkumné instituce (70 jednotek)
veřejné vysoké školy (26 jednotek)
Česká exportní banka, a. s. (ČEB)
Česká televize
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)
Český rozhlas
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)
Garanční systém finančního trhu
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
BALMED Praha, státní podnik
ČPP Transgas, s. p.
GALILEO REAL, k. s.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
IMOB a. s.
MUFIS a. s.
OTE, a. s.
PRISKO a. s.
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vinařský fond
školské právnické osoby (5 jednotek)

Datové zdroje:
Podle vyhlášky o účetnictví č. 500/2002 Sb. a 504/2002 Sb. jsou sestavovány ročně výkaz zisku a ztráty a
rozvaha, které však nejsou k dispozici za všechny dotčené jednotky. Ostatní jednotky, za které nejsou k dispozici
rozvahy a výkazy zisku a ztráty, předkládají statistická šetření s vybranými položkami rozvahy a výkazu zisku a
ztráty. Údaje týkající se nefinančních aktiv, které nejsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty ani v rozvaze, jsou
získávány také ze statistických šetření.
Finanční instituce typu ČEB, ČMZRB a EGAP předkládají jednou ročně rozvahu, výkaz zisku a ztráty, stejně jako
přehled o změnách vlastního kapitálu podle vyhlášky o účetnictví č. 501/2002 Sb., resp. 502/2002 Sb. Garanční
systém finančního trhu (resp. dříve Fond pojištění vkladů) publikuje jednou ročně jako součást výroční zprávy
rozvahu a výkaz zisku a ztráty.
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné datové zdroje v měsíční periodicitě a hospodářské výsledky
daných jednotek nejsou zanedbatelné a v čase stabilní, není možné provést kvalifikovaný odhad. Ministerstvo
financí pracuje na zajištění odpovídajících datových zdrojů prostřednictvím zákona č. 25/2017 Sb., o sběru
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vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a příslušné prováděcí vyhlášky, a to
s účinností od roku 2018.

Periodicita:
Data nejsou k dispozici.

Termín zveřejňování:
‐

Revize:
‐

Metodický popis:
‐
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