MAKROEKONOMIKA
ZDROJE:
Čtvrtletní národní účty - Doplňkové ukazatele (http:/www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/5001-11)
Webová prezentace Ročních národních účtů (http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu)
Makroekonomické údaje (na webu ČSÚ)
Databáze Eurostatu pro vztah ČR k průměru EU 27
SROVNATELNOST DAT:
Údaje jsou v časové řadě srovnatelné (není-li uvedeno v metodice jinak).
METODIKA k listu Základní ukazatele:
Hrubá přidaná hodnota (HPH) je dána součtem odvětvových hrubých přidaných hodnot; mezi soukromé
subjekty patří i jednotky pod zahraniční kontrolou.
Přepočet HDP z národních měn na jednotky standardu kupní síly (Purchasing Power Standard, PPS) byly
pro období 2008 až 2010 použity aktualizované koeficienty publikované na stránkách Eurostatu k 13. 12.
2011. Pro období 1995 až 2007 koeficienty pro přepočet do PPS nebyly zatím aktualizovány, případné
přepočty pomocí původních koeficientů platných před 13. 12. 2011 by zkonstruovaly nekonzistentní časové
řady.
PPS je umělá jednotka, v níž se navzájem vyrovnávají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn
členských zemí EU podle stavu po jejím rozšíření k 1.1. 2007 na EU-27. Úhrn údajů o HDP za všech 27
zemí přepočtených podle směnného kurzu do eur (dříve do ECU) se rovná stejné částce vyjádřené v PPS.
Výchozí údaje o HDP jsou převzaty z ročních národních účtů. Za období 1995 až 2008 jsou publikovány
definitivní výsledky, za rok 2009 se jedná o semidefinitivní a pro rok 2010 jde o předběžné výsledky.
Produtivita práce na 1 odpracovanou hodinu je podíl HDP v běžných cenách (resp. stálých cenách roku
2000) na odpracované hodiny v NH
Růst HDP je meziroční růst HDP s vyloučením cenových změn a relací (tzn. objemový index minus 100, kde
pro objemový index platí, že SOPR=100 a HDP daného roku je v cenách předchozího roku).
HDP (EU27 = 100) v % je podílem HDP na obyvatele v PPS v ČR a HDP na obyvatele v PPS průměru EU
27
METODIKA k listu Podíly odvětví na HPH:
Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě - počítáno z běžnách cen.
Hrubá přidaná hodnota (HPH) je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou a od HDP se odlišuje pouze tzv.
čistými daněmi na produkty. Jinými slovy: HDP se počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých
odvětví a čistých daní na produkty, které však nejsou rozvrženy do odvětví. Proto nelze přesně rozdělit do
jednotlivých odvětví ani HDP a místo toho se publikuje podíl jednotlivých odvětví na HPH.

METODIKA k listu Vlastnictví:
Sektor "veřejný" zahrnuje institucionální jednotky zařazené do (sub)sektorů:
S.11001+S.121+S.12201+S.12301+S.12401+S.12501+S.13
Sektor "národní soukromý" zahrnuje institucionální jednotky zařazené do (sub)sektorů:
S.11002+S.12202+S.12302+S.12402+S.12502+S.14+S.15
Sektor "pod zahraniční kontrolou" zahrnuje institucionální jednotky zařazené do (sub)sektorů:
S.11003+S.12203+S.12303+S.12403+S.12503
V řádku Celkem "%" vyjadřuje podíl hrubé přidané hodnoty příslušného sektoru na HDP, tj. rozdíl do 100%
tvoří čisté daně z produktů
V řádcích jednotlivých odvětví "%" vyjadřuje podíl na hrubé přidané hodnotě daného odvětví
Zatímco v řádcích jednotlivých odvětví je uveden podíl přidané hodnoty daného sektoru (např. pod
zahraniční kontrolou) na celkové přidané hodnotě daného odvětví (např. zemědělství) - a tam je vždy součet
100 %, v řádcích Celkem je uveden podíl daného sektoru (např. pod zahraniční kontrolou) na celkovém
hrubém domácím produktu, nikoliv na celkové hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství. Rozdílem
mezi celkovou hrubou přidanou hodnotou a celkovou hodnotou hrubého domácího produktu jsou čisté daně
na výrobky (např. DPH, spotřební daně). Proto součet řádků Celkem nedává 100 procent.
METODIKA k listu Výdaje na konečnou spotřebu:
Výdaje na konečnou spotřebu domácností (ESA 1995, 3.76) sestávají z výdajů vynaložených na výrobky
a služby, které jsou určeny pro přímé uspokojení individuálních potřeb nebo přání. Výdaje na konečnou
spotřebu se mohou uskutečňovat v tuzemsku nebo v zahraničí.
Prezentovaná data jsou vytvářena v národní pojetí zahrnuje výdaje rezidentů v tuzemsku i v zahraničí
(naopak domácí pojetí zahrnuje výdaje rezidentů i nerezidentů v tuzemsku).
Podíly vypočteny z běžných cen.

