6. FINANCE
Údaje uvedené v tabulkách 6-1. až 6-12. byly převzaty z Ministerstva financí a údaje v tabulce 6-13.
z Ministerstva obrany.
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Tab. 6-1. až 6-4. Hospodaření veřejných rozpočtů
V tabulkách 6-1. až 6-4. jsou uvedeny konsolidované výsledky hospodaření veřejných rozpočtů, tj. státního
rozpočtu (včetně operací na účtech Národního fondu, který spravuje prostředky EU, a zdrojů z privatizace,
tj. bývalého Fondu národního majetku, který byl od roku 2006 zrušen), mimorozpočtových fondů: tj. státních
fondů (Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond pro
podporu a rozvoj české kinematografie (od 1. ledna 2013 byl nahrazen Státním fondem kinematografie), Státní
fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury) a Pozemkového fondu (zrušen k 31. prosinci 2012; jeho
právním nástupcem je k 1. lednu 2013 Státní pozemkový úřad), fondů sociálního zabezpečení (veřejné zdravotní
pojištění) a místních rozpočtů (tj. krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti).
Konsolidace výsledků hospodaření veřejných rozpočtů je postup, při němž dochází k vyloučení vzájemných
přerozdělovacích operací mezi složkami vlády tak, aby byla získána nezkreslená informace o celkových objemech
všech vládních transakcí provedených pouze vůči zbytku ekonomiky.
Zdrojová data pro zpracování jsou čerpána z účetních a finančních výkazů jednotlivých složek veřejných
rozpočtů, údajů státního závěrečného účtu a výročních zpráv mimorozpočtových fondů. Údaje jsou
kompilovány podle metodiky Mezinárodního měnového fondu v souladu s „Government Finance Statistics
Manual 2001“ (GFS 2001). Pokrytí veřejných rozpočtů a použitá metodika zpracování jsou zdrojem rozdílů
ve struktuře, popř. objemech příjmů a výdajů v tabulkách 6-1. až 6-4. a 6-5. až 6-12. (metodika GFS 2001 vylučuje
čerpání a tvorbu rezervních fondů z příjmů a výdajů, dále klasifikuje poplatky za ukládání odpadů jako nedaňové
příjmy a klasifikuje výdaje na destruktivní techniku jako výdaje na zboží a služby. Z příjmů jsou vylučovány splátky
půjček a z výdajů poskytnuté půjčky, které jsou klasifikovány jako financování).
Metodika GFS 2001 využívá akruální i cash princip. Tabulky 6-1. až 6-3. zachycují peněžní toky. Rovněž
vymezení institucí je v současné době užší, než jak je stanoveno plné pokrytí v GFS 2001 (shodné s ESA 2010).
Dluh v tabulce 6-4. je uveden v nominální hodnotě.
Vzhledem k metodickým změnám od 1. ledna 2010 a průběžně prováděným revizím nemusí být údaje
v tabulkách 6-1. až 6-3. plně srovnatelné s údaji publikovanými v předchozích Statistických ročenkách České
republiky.
Tabulky 6-1. a 6-2. obsahují druhové třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů.
Tabulka 6-3. obsahuje výdaje tříděné podle funkcí veřejných rozpočtů podle metodiky schválené Statistickou
komisí Spojených národů – Classification of the Functions of Government (COFOG).
V tabulce 6-4. je zachycena zadluženost jednotlivých složek veřejných rozpočtů, respektive celkový
konsolidovaný vládní dluh k 31. prosinci vykazovaného roku podle dluhových nástrojů.
Tab. 6-5. až 6-12. Rozpočet a státní fondy
Údaje uváděné v tabulkách 6-5. až 6-12. jsou každoročně přebírány ze státního závěrečného účtu České
republiky. Vyjadřují dosažené výsledky hospodaření státního rozpočtu České republiky, místních rozpočtů
a státních fondů.
Výsledky hospodaření státního rozpočtu uvedené ve státním závěrečném účtu navazují na údaje finančních
výkazů organizačních složek státu k 31. prosinci příslušného roku a na údaje České národní banky o pokladním
plnění státního rozpočtu ke stejnému datu.
V tabulkách 6-5. až 6-8. jsou uvedeny výsledky hospodaření státního rozpočtu v členění podle platné
rozpočtové skladby, v tabulkách 6-9. až 6-11. jsou uvedeny výsledky hospodaření místních rozpočtů (tj. krajů, obcí
a dobrovolných svazků obcí celkem, včetně Regionálních rad regionů soudržnosti).
Tab. 6-12. obsahuje přehled hospodaření státních fondů, včetně dotací poskytnutých ze státního rozpočtu.
Tab. 6-13. Vojenské výdaje podle druhů nákladů a směrů určení
Údaje jsou v souladu se standardizovaným hlášením vojenských výdajů podle metodiky OSN a vychází
ze státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015, kapitola Ministerstvo obrany.
*

*

*
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–

Údaje o plnění státního rozpočtu jsou průběžně zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva financí:
www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu
Výsledky hospodaření veřejných rozpočtů jsou uveřejňovány na internetové stránce Ministerstva financí:
w w w.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho -sektoru/2015/vladni-financnistattistika-25280
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