Ukazatele a datové zdroje k statistikám odvětví informační ekonomiky, tj. ICT sektoru a Informačního a mediálního sektoru

SLEDOVANÉ UKAZATELE
Počty subjektů
•

Počet aktivních subjektů je počet podnikatelských subjektů, které byly aktivní alespoň v části
referenčního roku. Uváděné počty subjektů jsou počty ze zjišťování dopočtené na základní soubor.
Základní soubor je generován z Registru ekonomických subjektů.

•

Poznámka: Podnikatelský subjekt je právnická nebo fyzická osoba, jež má postavení podnikatele.
Subjekty jsou rozděleny, bez ohledu na povahu jejich hlavní činnosti, do dvou skupin:
(i.) fyzické osoby podnikající na základě Živnostenského zákona (a obdobných předpisů), tj. osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnavatelé.
(ii.) soukromé právnické osoby (dále jen podniky) podnikající na základě Obchodního zákona. Jde o
obchodní společnosti (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní
společnost atd.) do nichž patří i fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku.

I. Zaměstnanost
•

Zaměstnané osoby ve fyzických osobách - Number of persons employed - je součet evidenčního
počtu zaměstnanců ve fyzických osobách a počtu pracujících majitelů firmy a spolupracujících členů
domácnosti, pro něž je práce ve firmě jejich hlavní ekonomickou činností a počtu osob pracujících na
dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti. Poznámka: Průměrný evidenční počet
zaměstnanců ve fyzických osobách je počítán jako aritmetický průměr průměrného počtu
zaměstnanců v jednotlivých měsících a zahrnuje všechny kategorie stálých, sezónních i dočasných
zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli.

•

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený - Number of employees in full time
equivalent units - je přepočtem výše uvedeného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve
fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou)
pracovní dobu.

•

Zaměstnanci provádějící výzkum a vývoj - R&D personnel - jsou nejen výzkumní pracovníci, kteří
přímo provádějí VaV, ale i pomocní, techničtí, odborní, administrativní a ostatní (pomocní) pracovníci
působící na pracovištích VaV v jednotlivých zpravodajských jednotkách, pro něž obstarávají přímé
služby.
o Poznámka č. 1: Mezi zaměstnance VaV nepatří jednotlivci zajišťující pro příslušná pracoviště VaV
nepřímé služby, kterými jsou např. provoz závodní jídelny, bezpečnostní služba, úklid nebo ostraha.
o Poznámka č. 2: Počet osob zaměstnaných ve výzkumu a vývoji je sledován buď (i.) ve fyzických
(HC) nebo (ii.) přepočtených (FTE) osobách. Ukazatel o přepočteném počtu používaný ve statistice
VaV zachycuje skutečnou dobu věnovanou zaměstnanci VaV. Jeden FTE odpovídá jednomu roku
pracovní činnosti na plný pracovní úvazek věnovaný výhradně výzkumné a vývojové činnosti.

•

Průměrná hrubá měsíční mzda na jednu přepočtenou osobu vyjadřuje všechny pracovní příjmy
(základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na výsledcích hospodaření a
náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům v evidenčním počtu (přepočteným osobám) podle
příslušných platových a mzdových předpisů.
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II. Výnosy, tržby, náklady a zisk - základní účetní ukazatele
•

Výnosy celkem obsahují součet tržeb celkem, změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby,
aktivace, jiných provozních výnosů, finančních výnosů, mimořádných výnosů, zúčtování rezerv a
opravných položek provozních a finančních výnosů a převodu provozních a finančních výnosů.
Poznámka: U fyzických osob jsou příjmy dány jako součet příjmů za prodej výrobků, služeb, zboží,
ostatních příjmů a uzávěrkových úprav příjmů.

•

Tržby celkem (celkový obrat) - Turnover - jsou součtem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a
tržeb za prodej zboží a zahrnují veškeré tržby fakturované statistickou jednotkou během sledovaného
období a odpovídají prodeji zboží, výrobků a služeb třetím stranám. Do obratu se nezahrnují aktivace a
prodej dlouhodobého majetku, pokud nebyl pořízen výhradně k dalšímu obchodování. Službou se
rozumí výkony smluvně sjednané.

•

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb představují tržby za prodej vlastní hmotné a nehmotné
produkce externím odběratelům. Poznámka: V tomto ukazateli nejsou zahrnuty tržby za prodej
obchodního zboží, tzn. produktů nakoupených za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

•

Náklady celkem jsou časově rozlišené provozní, finanční a mimořádné náklady za sledované období.
Obsahují náklady, vynaložené na spotřebované nákupy, na prodané zboží, na služby, osobní náklady,
daně a poplatky, jiné provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady, odpisy, rezervy a opravné
položky provozních nákladů, rezerv a finančních nákladů, daně z příjmů za běžnou činnost, z příjmů z
mimořádné činnosti, převod podílu na hospodářském výsledku společníkům a převodů provozních a
finančních nákladů. Poznámka: U fyzických osob je to součet výdajů na nákup materiálu, zboží, výdajů
na mzdy a platby pojistného (sociální a zdravotní pojištění), provozní režie a uzávěrkových úprav výdajů.

•

Osobní náklady - Personnel costs - zahrnují veškeré požitky zaměstnanců, osob na dohodu o
provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, včetně příjmů společníků a členů družstev ze závislé
činnosti, odměny členům orgánů společností a náklady na zákonné i ostatní sociální pojištění. V
soustavě podvojného účetnictví jsou dány rozdílem obratů strany „Má dáti“ a strany „Dal“ účtů účtové
skupiny 52 - Osobní náklady. Osobní náklady obsahují i naturální plnění, jsou-li součástí mezd.
Poznámka: V soustavě jednoduchého účetnictví se jedná o součet mzdových výdajů a platby sociálního
a zdravotního pojištění.

•

Mzdové náklady bez OON - Wages and salaries/Labour costs - zahrnují všechna peněžitá plnění
(základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářském výsledku a
náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům v evidenčním počtu podle příslušných platových a
mzdových předpisů. Obsahují i příjmy společníků a členů družstva, pokud jsou v pracovním poměru ke
společnosti a jsou vedeni v evidenčním počtu zaměstnanců. Obsahují i odměny z použitelného zisku
nebo z fondů, tvořených ze zisku. Poznámka: Nezahrnují OON (ostatní osobní náklady), tj. plnění v
souvislosti s dohodami o provedení práce nebo o činnosti a odměny členům orgánů společností, tedy
plnění osobám, které nejsou zahrnuty v průměrném evidenčním počtu zaměstnanců.

•

Hospodářský výsledek po zdanění představuje rozdíl mezi výnosy celkem a náklady celkem za
sledované období. Nabývá buď podoby zisku (kladný výsledek hospodaření) nebo ztráty (záporný
výsledek hospodaření).

•

Hrubý provozní přebytek - Gross operating surplus – ukazatel používaný v mezinárodním
srovnání, je založen na položkách „hrubá přidaná hodnota“ a „osobní náklady“, resp. jejich rozdílu. To
znamená, že zahrnuje na straně výnosů obrat, aktivovanou produkci, ostatní provozní výnosy včetně
provozních dotací a změnu stavu zásob a na straně nákladů náklady na prodané zboží, spotřebovaný
materiál, služby, ostatní provozní náklady, daně a cla týkající se provozní oblasti a osobní náklady.
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III. Tvorba přidané hodnoty – základní výkonové ukazatele
•

Výkony včetně obchodní marže zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, obchodní marži
(rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží), změnu stavu zásob vlastní výroby a
aktivaci materiálu, zboží, vnitropodnikových služeb a dlouhodobého majetku. Obchodní marže je
vypočtena jako rozdíl mezi tržbami (příjmy) za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží (tj.
na nákup zboží, které bylo prodáno v nezměněném stavu).

•

Hodnota produkce - Production value - ukazatel používaný v mezinárodním srovnání, představuje
výkony včetně obchodní marže zvýšené o ostatní provozní výnosy. Nezahrnuje dotace. Z pohledu
Výkazu zisku a ztráty se jedná o součet Tržeb za prodej zboží, Výkonů a Ostatních provozních nákladů
bez dotací na úhradu nákladů snížený o Náklady na prodané zboží.

•

Výkonová spotřeba jsou spotřebované nákupy (hodnota spotřebovaného materiálu a energií) a služby
(externí služby, náklady na reprezentaci a drobný nehmotný majetek, o němž účetní jednotka rozhodla,
že není dlouhodobým majetkem).

•

Nákup výrobků a služeb celkem - Total purchases of goods and services – ukazatel používaný v
mezinárodním srovnání. Zahrnuje hodnotu všech výrobků a služeb koupených během účetního období
určených k dalšímu prodeji nebo pro spotřebu ve výrobním procesu, bez dlouhodobých aktiv, jejichž
spotřeba se eviduje odděleně jako spotřeba dlouhodobých aktiv. Dané výrobky a služby mohou být buď
znovu prodány (ve změněném nebo nezměněném stavu), zcela spotřebovány ve výrobním procesu,
nebo uloženy do zásob.

•

Přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony vč. obchodní marže a výkonovou spotřebou.

•

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele - Value added at factor cost – ukazatel používaný
v mezinárodním srovnání, představuje hrubý výnos z provozní činnosti po očištění o provozní dotace a
nepřímé daně.

IV. Investice a výdaje na výzkumu a vývoj
•

Pořízení dlouhodobého majetku představuje sumu výdajů, které vykazující jednotky vynaložily na
pořízení dlouhodobého majetku (koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní
tvořivé činnosti). Dlouhodobým majetkem se stávají věci uvedené do užívání, čímž se rozumí
zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených
právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Pořízený
majetek se uvádí včetně pozemků, ložisek nerostných surovin, majetku pořízeného ve sledovaném roce
na finanční leasing, ale bez bezúplatného nabytí a převzetí. Pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku je součtem dvou položek:
(i.) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - Gross investment in tangible goods - neboli
Hrubé investice do hmotných aktiv zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně
dlouhodobého hmotného majetku najatého na finanční leasing. Nezahrnují bezúplatné nabytí a
převzetí dlouhodobého hmotného majetku včetně nepeněžních vkladů.
(ii.) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku znamená investice do nehmotných aktiv bez
zahrnutí bezúplatného nabytí dlouhodobého nehmotného majetku.

•

Výdaje na výzkum a vývoj - Intramural R&D expenditures - zahrnují veškeré běžné (mzdové a
ostatní neinvestiční náklady) a kapitálové (investiční) výdaje vynaložené v průběhu sledovaného roku na
výzkumnou a vývojovou činnost provedenou v rámci sledovaného subjektu podnikatelského sektoru
(vnitřní výdaje), a to bez ohledu na zdroj nebo formu financování této činnosti.
Poznámka: Do výdajů na výzkum a vývoj nepatří výdaje vynakládané za výzkum a vývoj provedený
mimo sledovaný subjekt (Extramural R&D expenditures) ať už jde o:
(i.) výdaje vynaložené za nákup služeb výzkumu a vývoje od jiného subjektu nebo
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(ii.) finanční transfery na výzkumu a vývoj prováděný třetím subjektem.
•

Běžné (neinvestiční) výdaje na výzkum a vývoj zahrnují:
(i.) mzdové náklady osob zaměstnaných ve VaV včetně pojistného na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení placeného zaměstnavatelem za zaměstnance (osobní/personální náklady),
(ii.) odměny za práce podle dohod o provedení práce a o pracovní činnosti ve VaV konané mimo
pracovní poměr,
(iii.) ostatní neinvestiční náklady zahrnující spotřebu energie, materiálu a vybavení na prováděný
VaV, licenční poplatky, náklady na služby na podporu prováděného VaV včetně souvisejících
administrativních a ostatních režijních nákladů a podílu správní režie přímo související s
prováděným VaV. V rámci podílu správní režie jsou zahrnuty především mzdové náklady na
zaměstnance bezpečnostních služeb, údržby a jiných, kteří se nepřímo podílejí na provozu VaV
pracovišť.
Poznámka: Veškeré náklady na odpisy budov, strojního (technického) zařízení a vybavení jsou ze
statistického sledování výdajů na VaV vyloučeny.

•

Kapitálové (investiční) výdaje na výzkum a vývoj zahrnují:
(i.) pořízení pozemků (např. pokusné pozemky, umístění pro laboratoře, resp. poloprovozní zařízení),
budov a staveb včetně jejich technického zhodnocení pro potřeby prováděného VaV ve
sledovaných subjektech,
(ii.) pořízení dlouhodobého movitého hmotného majetku, tj. například strojů, přístrojů, zařízení,
dopravních prostředků, pěstitelských celků trvalých porostů a dalšího technického vybavení a
zařízení sloužícího k provádění VaV činnosti,
(iii.) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, tj. např. softwaru, výrobně technických poznatků
(know-how), předmětů průmyslových práv (např. nákup patentů, průmyslových a užitných vzorů) a
jiných nehmotných výsledků výzkumné, vývojové či jiné duševní tvořivé činnosti bez ohledu na to,
zda jsou nebo nejsou předmětem ocenitelných práv sloužících k provádění VaV činnosti.

V. Základní odvozené (poměrové) ukazatele
•

Přidaná hodnota na zaměstnance (přepočtený počet) je vypočtena jako dělením přidané hodnoty
průměrným evidenčním přepočteným počtem zaměstnanců.

•

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele na zaměstnance - ukazatel používaný v
mezinárodním srovnání. Apparent labour productivity je podíl na zaměstnaných osobách ve
fyzických osobách a Gross value added per employee FTE je podíl na průměrném evidenčním počtu
zaměstnanců přepočteném.

•

Podíl přidané hodnoty na výkonech je procentuální vyjádření podílu přidané hodnoty a výkonů včetně
obchodní marže.

•

Podíl přidané hodnoty vyjádřené v nákladech na výrobní činitele na celkové produkci - Value
added at factor cost in production value – ukazatel používaný v mezinárodním srovnání.

•

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na přidané hodnotě je procentuální vyjádření podílu výdajů na
výzkum a vývoj a přidané hodnoty.

•

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na výkonech je procentuální vyjádření podílu výdajů na výzkum a
vývoj a výkonů včetně obchodní marže.

•

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na produkci - Value added at factor cost in production value –
ukazatel používaný v mezinárodním srovnání.
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POUŽITÉ DATOVÉ ZDROJE
A. Podniková strukturální statistika
Údaje za Českou republiku
Údaje za odvětví informační ekonomiky (ICT sektor a Informační a mediální sektor) uvedené na těchto
stránkách, byly (kromě údajů za výzkum a vývoj) získány z výsledků Podnikové strukturální statistiky známé též pod zkratkou SBS (Structural Business Statistics) - ekonomických subjektů vybraných
produkčních odvětví (CZ NACE sekce A až S) poskytujících detailnější okruh definitivních dat, které jsou ale
k dispozici s větším časovým zpožděním. Data ze strukturální podnikové statistiky jsou zveřejňována v
termínu T+18.
Podniková strukturální statistika pokrývá pouze sektor nefinančních podniků s výjimkou veřejnoprávních
institucí a bytových družstev a sektor podnikajících fyzických osob, tj. osob samostatně výdělečně činných
(OSVČ). Soubor zpravodajských jednotek je vymezen na základě Registru ekonomických subjektů (RES).
Podnikatelské subjekty jsou přitom přiřazovány jednotlivým odvětvím na základě hlavní (převažující) činnosti
podle klasifikace CZ-NACE.
Poznámka: Cílem této statistiky v gesci Českého statistického úřadu je získání nekonsolidovaných údajů o
finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje z SBS jsou využívány i pro splnění
povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o
strukturální statistice podniků, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních
národních účtů a pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně
strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru.
Zdrojová data Podnikové strukturální statistiky vycházejí z kombinace vlastních šetření ČSÚ a
administrativních dat. V případě právnických osob a fyzických osob zapsaných v Obchodním rejstříku je
primárním zdrojem šetření P 5-01 ČSÚ. V případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku se
výsledky do roku 2009 opíraly o specifické šetření P 4-01 ČSÚ, které bylo od roku 2010 nahrazeno
statistickým modelem založeným na administrativních zdrojích dat. Výsledky reprezentují údaje za populaci
aktivních podnikatelských subjektů, tzn. právnických osob nebo fyzických osob, které mají postavení
podnikatele.
Poznámka: Budu-li data uvedená na těchto stránkách (což platí i pro metodicky shodné ukazatele)
porovnávána s daty z jiných šetření s rozdílnou periodicitou (měsíční či čtvrtletní), budou se kvantitativně
lišit. Rozdíly jsou zapříčiněny odlišným stavem Registru ekonomických subjektů k datu generování
šetřeného souboru, různým výběrovým souborem, metodou dopočtů na základní soubor a v případě ročních
dat i uzávěrkovými operacemi, které nejsou zachyceny v měsíčních či čtvrtletních datech. Stejně tak se tato
data z metodických důvodů liší od údajů Ročních národních účtů.
Mezinárodní srovnání
Údaje pro mezinárodní srovnání, kromě údajů za výzkumu a vývoj, byly zpracovány ČSÚ z volně
dostupných údajů pocházejících z SBS databáze Eurostatu.. Podrobnější informace jsou k nalezení pod
následujícím odkazem:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/overview
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B. Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01
Údaje za Českou republiku
Sledované ukazatele za výzkum a vývoj (výdaje za provedený VaV a počet zaměstnanců provádějících
výzkum a vývoj) byly získány z Ročního šetření výzkumu a vývoje (VTR 5-01). Data jsou v rámci šetření
sbírána prostřednictvím vyplněných formulářů v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, definicemi a
doporučeními uvedenými ve Frascati manuálu (OECD 2015). Více viz: http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanual.htm
Formulářem šetření VTR 5-01 jsou každoročně obeslány všechny právnické a fyzické osoby, které na území
České republiky provádějí VaV (tj. systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí
nebo jejich využití v praxi), ať již jako svoji hlavní ekonomickou činnost (CZ-NACE 72), nebo vedlejší
ekonomickou činnost.
Sběr ukazatelů VaV se provádí na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1608/2003/ES,
upravující statistiku oblasti vědy, technologií a inovací. Výše uvedené rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady je pak dále rozvedeno na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012, které stanovuje
konkrétní ukazatele a jejich charakteristiky a třídění, jenž musí členské státy EU sbírat v oblasti výzkumu,
vývoje inovací.
Ukazatele VaV jsou v České republice i na mezinárodní úrovni standardně publikovány v dělení dle sektoru,
v němž se VaV provádí (tj. podnikatelský, vládní, vysokoškolský a soukromý neziskový sektor). ČSÚ navíc
sleduje základní charakteristiky VaV v rámci těchto sektorů i podle druhu pracoviště, kde se VaV ve
sledovaných subjektech provádí.
Ukazatele VaV za odvětví informační ekonomiky byly zpracovány za soukromý podnikatelský sektor
zahrnující všechny ekonomické subjekty, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej
široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu. Podnikatelský sektor je zaměřený především na
aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Výsledky těchto činností souvisí především s inovacemi, tj.
vývojem nových či zlepšením stávajících výrobků nebo poskytovaných služeb.
Poznámka: Údaje o výdajích na VaV a počty zaměstnanců VaV v podnicích spadajících podle jejich
převažující ekonomické činnosti do odvětví informační ekonomiky, ICT sektoru nebo Informačního a
mediálního sektoru sice umožňují mezinárodní srovnání, ale mají nižší vypovídající hodnotu, než údaje o
celkových výdajích na VaV v oblasti ICT. Podniky spadající do ICT sektoru mohou svoji VaV činnost
vykonávat i v jiné než ICT oblasti a naopak subjekty mimo ICT sektor mohou svoji VaV činnost v oblasti ICT
vykonávat. Z výše uvedeného důvodu ČSÚ sleduje od roku 2008 v rámci speciálního oddílu 427 Výdaje na
VaV ve vybraných oblastech výše uvedeného šetření VTR 5-01, tj. včetně údajů za výdaje na VaV v oblasti
ICT definované podle klasifikace produkce CZ CPA, a to bez ohledu na převažující ekonomickou činnost
sledovaných subjektů. Mezinárodní srovnání ovšem není v tomto případě k dispozici.
Podrobné informace ke statistice VaV naleznete na následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
Mezinárodní srovnání
Údaje pro mezinárodní srovnání statistických ukazatelů v oblasti výzkumu a vývoje byly zpracovány ČSÚ
z volně dostupných údajů pocházejících z databáze Eurostatu Science, Technology and Innovation.
Podrobněji viz následující odkaz: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/overview
Poznámka: Na rozdíl od databáze Eurostatu, podrobné údaje za Českou republiku zpracované ČSÚ za
odvětví informační ekonomiky i v tomto případě obsahují data pouze za soukromé podnikatelské subjekty.
Údaje z databáze Eurostatu obsahují data i za veřejné podniky, které ovšem v sledovaných odvětvích hrají
ve většině případů spíše zanedbatelnou roli.
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POUŽITÉ TŘÍDĚNÍ SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ
Údaje za odvětví informační ekonomiky jsou k dispozici v třídění podle: i.) převažující ekonomické činnosti
sledovaných subjektů na základě klasifikace CZ NACE a ii.) velikosti sledovaných subjektů na základě
počtu jejich zaměstnanců.

i)

Třídění podle převažující ekonomické činn. sledovaných subjektů (klasifikace CZ-NACE)
Poznámka: Použité třídění pro odvětví informační ekonomiky (ICT sektoru a Informačního a
mediálního sektoru) podle klasifikace CZ-NACE jsou uvedena v samostatných souborech.

ii)

Třídění jednotek podle velikosti subjektů dle počtu zaměstnanců
•
•
•
•

mikro podniky (0-9 zaměstnanců)
malé podniky: (10-49 zaměstnanců)
střední podniky: (50-249 zaměstnanců)
velké podniky: (250 a více zaměstnanců)

iii) Třídění jednotek podle institucionálního sektoru
Institucionální sektor je přiřazen subjektům v rámci Národních účtů ČSÚ, a to podle Číselníku
institucionálních sektorů a subsektorů (S.XY) podle systému ESA 2010.
•

domácí podniky (S.11001 + S.11002 + S.12X01 + S.12X02 + S.141 + S.142) zahrnující všechny
nefinanční podniky, OSVČ, finanční instituce, kvazikorporace a neziskové instituce, které jsou
uznány za nezávislé právnické nebo fyzické osoby a jsou tržními výrobci nebo poskytovateli služeb,
jež nejsou pod kontrolou nerezidentských institucionálních jednotek.

•

podniky pod zahraniční kontrolou (S.11003 + S.12X03) zahrnující všechny podniky, finanční
instituce a kvazikorporace, které jsou ovládány nerezidentskými (zahraničními) jednotkami
(zahraniční afilace). Nejčastěji jde o dceřiné společnosti nerezidentských (zahraničních) mateřských
korporací.

Zpracoval: Odbor statistik rozvoje společnosti
Ředitel odboru: Martin Mana
Kontaktní osoba: Karel Eliáš, e-mail: karel.elias@czso.cz
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