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Dluh ústředních vládních institucí
Aktualizováno: 31. 1. 2022
Obecný koncept a formát

Dluh ústřední vlády představuje uznaný dluh, přímé závazky ústřední vlády
vůči zbytku světa, jak vyplývá z manuálu vládní finanční statistiky
Mezinárodního měnového fondu (Government Finance Statistics Manual
2014).
Podle § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) státní dluh zahrnuje
všechny závazky ve formě:
 státem vydaných dluhopisů (ve jmenovité hodnotě) včetně
dluhových závazků odpovídajících původní výši jistin státních
dluhopisů po datu splatnosti, a to maximálně po dobu, než dojde k
promlčení práva spojeného s dluhopisy,
 státem přijatých zápůjček a úvěrů,
 státem vystavených směnek.
Hodnota dluhu je očištěna od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které
byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí
v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti
a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu.
Záruky poskytnuté ústřední vládou zahrnují státní záruky podle:
 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 zákona 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.
Záruky poskytnuté podle rozpočtových pravidel zahrnují všechny záruky
schválené vládou (a to i v případě, že vlastní dohoda o příslušné záruce nebyla
ještě podepsána).

Institucionální pokrytí

Z institucionálního hlediska jsou pokryty organizační složky státu.
Institucionální pokrytí této dluhové statistiky plně koresponduje
s institucionálním pokrytím finanční statistiky ústředních vládních institucí
(CGO).

Výjimky z pokrytí

Údaje v sobě nezahrnují dluh mimorozpočtových jednotek zařazených do
subsektoru ústředních vládních institucí (S.1311) podle metodiky ESA 2010
(tj. státní fondy, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, atd.).

Struktura vykazovaných dat

Údaje v členění podle:
 splatnosti – dluh ústředních vládních institucí podle původní
splatnosti
o krátkodobý – do 1 roku
o dlouhodobý – nad 1 rok
 měny – dané kritérium členění nahrazuje v souladu a manuálem
SDDS Plus členění podle držitele, které není možné použít kvůli
chybějícím údajům o státních dluhopisech emitovaných na
zahraničních trzích.
o domácí
o zahraniční
 instrumentu – dluh ústředních vládních institucí je klasifikován dle
požadavků SDDS Plus do následujících kategorií:
o cenné papíry jiné než akcie (státní pokladniční poukázky,
spořicí státní dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé státní
dluhopisy)
o půjčky (úvěry od mezinárodních finančních institucí
a Evropské komise, ostatní instrumenty peněžního trhu)
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o ostatní závazky (směnky)
Samostatně je pak vykazována výše záruk poskytnutých ústřední vládou.
Oceňování

Obchodovatelné cenné papíry jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě, stejně
jako státní cenné papíry prodávané s diskontem. Dluh denominovaný v cizích
měnách je přeceňován v domácí měně na konci každého měsíce, a to
měnovým kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou. Závazky
denominované v cizích měnách a směňované do národní měny na základě
smluvních dohod jsou přepočítávány kurzem dohodnutým v příslušných
smlouvách.

Postupy zpracování dat

Údaje o dluhu jsou uváděny na hrubé bázi.
Dluh ústřední vlády (státní dluh) je vykazován na konsolidované bázi.
Konsolidace s mimorozpočtovými jednotkami ústřední vlády není logicky
možná s ohledem na užší institucionální pokrytí (viz výše).

Měna

Údaje jsou vyjádřeny v národní měně (mld. Kč).

Účetní období

Účetní období (fiskální rok) je totožné s kalendářním rokem.

Datové zdroje

Hlavním zdrojem dat pro kompilaci dluhu ústředních vládních institucí
v rámci SDDS Plus jsou údaje spravované odborem Řízení státního dluhu
a finančního majetku Ministerstva financí. Informace o držitelích státních
pokladničních poukázek jsou získávány z registru České národní banky.
V případě držitelů zaknihovaných fixně i variabilně úročených
střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů vydaných na domácím
trhu a spořicích státních dluhopisů jsou používány údaje Centrálního
depozitáře cenných papírů.

Dokumentace k metodice

Government Finance Statistics Manual 2014 (MMF)
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
Zvláštní česká dokumentace o užívané metodice nebyla publikována.
Národní metodika může vykazovat určité odchylky.

Revize

Při zveřejnění jsou údaje definitivní a nepodléhají další revizi. O případných
změnách metodiky a související revizi dat bude Ministerstvo financí
informovat.

Periodicita

Čtvrtletní

Termíny zveřejňování

Standard SDDS Plus požaduje zveřejnění dat do konce čtvrtletí následujícího
po skončení referenčního období. Konkrétní termíny zveřejnění jsou obsahem
publikačního kalendáře, dostupného na stránkách Ministerstva financí
(www.mfcr.cz/sdds-plus).

Kontakty
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Ing. Michal Švadleňák
+420 257 044 134
Michal.Svadlenak@mfcr.cz
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1
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Příloha: Seznam kódového označení ukazatelů pro SDMX
GCALOM_G01_NV_XDC

Dluh celkem (bez účastí a finančních derivátů), nominální hodnota, národní
měna

GCAL_G01_S_NV_XDC

Dluh, krátkodobý, nominální hodnota, národní měna

GCAL_G01_L_NV_XDC

Dluh, dlouhodobý, nominální hodnota, národní měna

GCALND_G01_XDC

Dluh, domácí, národní měna

GCALND_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, národní měna

GCALND_C_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, oběživo a vklady, národní měna

GCALND_SO_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, cenné papíry jiné než akcie, národní měna

GCALND_L_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, půjčky, národní měna

GCALND_I_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, pojistně technické rezervy, národní měna

GCALND_O_S_G01_XDC

Dluh, domácí, krátkodobý, ostatní závazky, národní měna

GCALND_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, národní měna

GCALND_C_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, oběživo a vklady, národní měna

GCALND_SO_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, cenné papíry jiné než akcie, národní měna

GCALND_L_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, půjčky, národní měna

GCALND_I_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, pojistně technické rezervy, národní měna

GCALND_O_L_G01_XDC

Dluh, domácí, dlouhodobý, ostatní závazky, národní měna

GCALNF_G01_XDC

Dluh, zahraniční, národní měna

GCALNF_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, národní měna

GCALNF_C_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, oběživo a vklady, národní měna

GCALNF_SO_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, cenné papíry jiné než akcie, národní měna

GCALNF_L_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, půjčky, národní měna

GCALNF_I_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, pojistně technické rezervy, národní měna

GCALNF_O_S_G01_XDC

Dluh, zahraniční, krátkodobý, ostatní závazky, národní měna

GCALNF_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, národní měna

GCALNF_C_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, oběživo a vklady, národní měna

GCALNF_SO_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, cenné papíry jiné než akcie, národní měna

GCALNF_L_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, půjčky, národní měna

GCALNF_I_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, pojistně technické rezervy, národní měna

GCALNF_O_L_G01_XDC

Dluh, zahraniční, dlouhodobý, ostatní závazky, národní měna

GCCADLG_G01_XDC

Záruky poskytnuté ústřední vládou, národní měna
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