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Ostatní ústřední vládní instituce 

Poslední aktualizace: 1. 2. 2022 

Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OÚVI (měsíční) 

Pokrytí: 
Ostatní ústřední vládní instituce (dále jen „OÚVI“) jsou součástí (sub)sektoru ústředních vládních institucí 
(S.1311), zařazených do sektoru vládních institucí (S.13). Zahrnují zejména speciální instituce, netržní veřejné 
korporace a neziskové instituce, které jsou zřízeny ze zákona nebo založeny na základě zákona ke státem 
vymezeným činnostem a řídí se obecnou zákonnou úpravou (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů) 
nebo zvláštní zákonnou úpravou, kterou tvoří: 

• zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů  

• zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších 

předpisů 
• zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 

pozdějších předpisů 
• zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

• zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Výčet jednotek abecedně řazených mezi „OÚVI“: 
• BALMED Praha, s. p. 
• Česká exportní banka, a. s. 
• Česká televize 
• Český rozhlas 
• ČPP Transgas, s. p. 
• Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. 
• Garanční fond obchodníků s cennými papíry 
• Garanční systém finančního trhu 
• Horská služba ČR, o. p. s. 
• MUFIS a. s. 
• Nadační fond Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
• Národní rozvojová banka, a. s. 
• Národní rozvojová investiční, a. s. 
• OTE, a. s. 
• Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.  
• Prisko a. s. 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci
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• Rada pro veřejný dohled nad auditem 
• Správa železnic, s. o. 
• Vinařský fond 
• 5 školských právnických osob - Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní mateřská 

škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně, Univerzitní mateřská škola Lvíčata, Univerzitní mateřská 
škola Qočna a Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO. 

Na jednotky, které vstoupily do likvidace, se vztahuje zvláštní, mírnější nebo osvobozující režim předkládání 
údajů dle restriktivního výkladu Ministerstva financí. 
 
Datové zdroje: 
Od roku 2018 (včetně) je datovým zdrojem Výkaz peněžních příjmů a výdajů, jehož závazný vzor je uveden 
v Příloze č. 1 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 pozdějších předpisů). Obsahová 
náplň jednotlivých položek příjmů a výdajů je uvedena v metodickém pokynu Ministerstva financí. Údaje 
o hospodaření za předchozí roky nebyly v požadované struktuře a periodicitě ze strany OÚVI vykazovány. 

Periodicita: 
Výkaz peněžních příjmů a výdajů předkládají OÚVI měsíčně, aby byla naplněna měsíční vykazovací povinnost 
podle § 7 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Avšak OÚVI, jejichž průměrná výše celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 roky, za 
které jsou údaje účetní závěrky k dispozici, nedosahuje částky 400 mil. Kč, předkládají Výkaz peněžních příjmů 
a výdajů čtvrtletně (§ 3 odst. 3 a 4 zákona č. 25/2017 Sb.). Týká se cca 60 % jednotek/ostatních ústředních 
vládních institucí. 

Termín zveřejňování: 
Je vždy do konce měsíce následujícího po skončení referenčního období (měsíce). Za jednotky se čtvrtletní 
periodicitou předkládání zdrojového výkazu jsou měsíčně publikovány odhady na základě údajů předložených 
v předchozích čtvrtletích. Konkrétní termíny zveřejnění jsou obsahem publikačního kalendáře, dostupného na 
stránkách Ministerstva financí. 

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), 
• 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), 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_k-zak-25-2017-Sb-Restriktivni-vyklad-2-pism-j-a-k-zakona_v03.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-272-2017-sb-29647
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/zakon-c-25-2017-sb-29646
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2017/metodicky-pokyn-k-naplneni-vykazu-jejich-29648
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/zakon-c-25-2017-sb-29646
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/kalendar-zverejnovani
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• 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. 
 

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 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.  

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. 

Dotace 

Jedná se o přijaté platby od jiných vládních institucí (jednotky zařazené v registru 
ekonomických subjektů 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). 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

Dotace 

Jedná se o běžné nebo kapitálové transfery poskytované jiným vládním institucím (viz 
instituce zařazené v registru ekonomických subjektů 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. 

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. 

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

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.). 

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.). 

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. 

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. 

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). 

 


