
Ostatní jednotky zařazené do S. 1314 
 

Pokrytí: 
Ostatní jednotky zařazené do sektoru vládních institucí (S.13) – subsektoru fondů sociálního zabezpečení (S. 
1314) 
 

Jmenovitě se jedná o následující zájmová sdružení právnických osob či spolky: 
Kancelář zdravotního pojištění (dříve Centrum mezistátních úhrad), Svaz zdravotních pojišťoven České 
republiky, Asociace zdravotních pojišťoven, Otevřený svaz zdravotních pojišťoven.  
 

Datové zdroje: 
Zdrojem dat jsou roční údaje ze statistických zjišťování NI 1‐01, která obsahují jednotlivé položky výnosů 
a nákladů v členění odpovídajícím potřebám sestavení národních účtů. Zjišťování jsou předkládána příslušnými 
institucionálními jednotkami jednou ročně na základě tzv. programu statistického zjišťování (viz zákon 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který Český statistický úřad vyhlašuje 
vždy nejpozději do 30. listopadu předchozího roku vyhláškou. Výše uvedené jednotky vedou účetnictví 
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (ve znění pozdějších předpisů). Tato skupina 
jednotek zahrnuje neziskové instituce poskytující služby zdravotním pojišťovnám. Údaje za Otevřený svaz 
zdravotních pojišťoven nejsou dostupné. 
 

Periodicita: 
Měsíční 
 

Termín zveřejňování: 
Do konce následujícího měsíce, resp. 1 x ročně odhady na všechny měsíce příslušného roku 
 

Revize: 
Data nejsou revidována. 
 

Metodický popis: 
Zveřejňované údaje o měsíčních výnosových a nákladových transakcích představují odhady hospodaření 
uvedených institucí připravené Ministerstvem financí. Odhady jsou získány na základě časových řad 
sestavených ze statistických šetření sbíraných Českým statistickým úřadem. Vzhledem k omezenému dopadu 
hospodaření uvedeného segmentu na fiskální výsledky celého subsektoru fondů sociálního zabezpečení, bylo 
pro zajištění požadavků směrnice Rady 2011/85/EU využito odhadů, které nezvyšují administrativní zátěž 
kladenou na uvedené jednotky. Odhad ročních transakcí byl rovnoměrně rozložen na dvanáct částí 
reprezentujících měsíční odhady. Kumulativní měsíční údaje pak představují agregaci odhadů za předcházející 
měsíce a nejsou aktualizovány na základě skutečných výsledků hospodaření příslušných jednotek. Údaje získané 
ze statistických šetření byly zatříděny do kategorií reflektujících základní logickou strukturu členění transakcí dle 
mezinárodních standardů vládní finanční statistiky (zejm. GFS 2014). Využitá statistická šetření vycházejí z 
výkazů zisku a ztráty sestavovaných příslušnými účetními jednotkami. Odhady tudíž např. na rozdíl od ESA 2010 
nezohledňují transakce týkající se nefinančních aktiv a jako aproximace spotřeby fixního kapitálu jsou použity 
údaje o účetních odpisech. 
 

Zveřejňované údaje zahrnují: 
I  VÝNOSOVÉ TRANSAKCE 

1 Daně 
11 Přímé 
12 Nepřímé 

2 Sociální příspěvky 
3 Dotace 
4 Ostatní transakce 

41 Úroky 
42 Dividendy 
43 Tržby 
44 Jiné transakce 



II  NÁKLADOVÉ TRANSAKCE 
5 Náhrady zaměstnancům 
6 Spotřeba zboží a služeb 
7 Spotřeba fixního kapitálu 
8 Úroky 
9 Dotace 
10 Sociální dávky 
11 Jiné transakce 

III  SALDO 
IV  NEZAHRNUTO 

 

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 


