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Vládní záruky 

Pokrytí: 
Data jsou vykazována za záruky poskytnuté vládními institucemi celkem (S.13) kromě fondů sociálního 
zabezpečení (subsektor S.1314) a v dalším členění na poskytnuté ústředními vládními institucemi (subsektor 
S.1311) a místními vládními institucemi (subsektor S.1313). Za subsektor S.1311 jsou data zveřejňována za 
organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel a ostatní vládní instituce. Příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy nejsou oprávněny poskytovat záruky. Za sub-
sektor S.1313 jsou data vykazována za územní samosprávné celky,  dobrovolné svazky obcí a regionální rady 
regionů soudržnosti a veřejné nemocnice jako obchodní společnosti. Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a 
DSO nejsou oprávněny poskytovat záruky. Do roku 2017 data neobsahují údaje za veřejné nemocnice jako 
obchodní společnosti. Do roku 2013 obsahují data za místní vládní instituce informace pouze za kraje, Hlavní 
město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň. 

Datové zdroje: 
Od roku 2018 je datovým zdrojem výkaz Údaje o poskytnutých garancích, jehož závazný vzor je uveden v 
Příloze č. 2 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro 
účely monitorování a řízení veřejných financí (zákon č. 25/2017 Sb. ve znění zákona č. 183/2017 Sb.). Podle 
tohoto zákona předávají údaje státní fondy, územní samosprávné celky,  dobrovolné svazky obcí, regionální 
rady regionů soudržnosti a veřejné nemocnice jako obchodní společnosti. Od roku 2014 do roku 2017 byly 
zdrojem dat účetní výkazy za jednotky sestavující účetnictví dle § 45 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Údaje byly vykazovány v příloze č. 5, části K – doplňující informace k poskytnutým zárukám. Data do roku 2013 
byla zajišťována na základě individuálních zjišťování. U ostatních vládních institucí a za standardizované záruky 
jsou zdrojem dat statistická zjišťování. 

Periodicita: 
Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T-1, T-2, T-3 a T-4). 

Termín zveřejňování: 
Do konce října následujícího roku (T+10M)  

Revize: 
Data jsou revidována. 

Metodický popis: 
Vykazují se záruky poskytnuté institucím mimo vládní sektor. Na úrovni sektoru vládních institucí jsou tedy 
zaručené závazky konsolidovány. Částka zaručených závazků se vztahuje pouze k částce nesplacených jistin. 
Záruky, které jsou již vládními institucemi převzaty a v metodice ESA 2010 imputovány do dluhu, se nezahrnují. 
Dále se nezahrnují garance poskytnuté v rámci mechanismu EFSF; garance poskytované v případě závažných 
událostí, které jsou obvykle nepojistitelné klasickým komerčním pojištěním; pojištění vkladů; závazky spojené 
s finančními deriváty. 

Podmíněnými závazky z poskytnutých jednorázových a ostatních garancí se rozumí ručení nebo finanční záruky 
podle občanského zákoníku, tedy ručení včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že 
uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel je na základě 
prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj 
splatný závazek, a záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní 
částky podle obsahu záruční listiny, jestliže třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné 
podmínky stanovené v záruční listině, a dále směnečné rukojemství připojené na směnku nebo směnečný opis 
a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona. 

Jednorázovými garancemi se rozumí záruky individuální, obvykle navázané na dluhové nástroje jako úvěry, 
půjčky a dluhopisy, u kterých z důvodu nedostatku jiných srovnatelných případů nelze určit riziko „spadnutí“ 
garance a tedy povinnosti věřitele převzít závazek. 
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Ostatní garance jsou pak záruky, které nesplňují výše uvedenou definici. 

Zveřejňované údaje zahrnují částku nesplacených podmíněných závazků zaručených vládními institucemi, které 
dosud nebyly převzaty. Z této částky se zvlášť vykazuje částka garancí poskytnutých veřejným podnikům 
(instituce sektoru S.11) a finančním institucím (instituce sektoru S.12). 

Formát zveřejňování: 
(tabulka v xls) 

Informace k zachycení garancí v metodice ESA 2010 (Manuál o vládním deficitu a dluhu - Implementace ESA 
2010 - vydání 2019 (Eurostat)) je součástí metodického popisu k vládním zárukám v anglické verzi. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-GQ-13-006
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-GQ-13-006

