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Saldo hospodaření sektoru vládních institucí (čtvrtletně, v % HDP)*
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Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo přebytku 3,13 % HDP
(41,7 mld. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu salda o 0,2
mld. Kč. K poklesu nejvíce přispěly místní vládní instituce (-2,6 mld. Kč).
Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 8,0 % a
celkové výdaje o 8,7 %. (ČSÚ)

35,3 % HDP
1 829 mld. Kč

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně
poklesla (z úrovně 39,47 % HDP) na úroveň 35,30 %
HDP. Celkové zadlužení meziročně pokleslo o více
než 90 mld.

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí (čtvrtletně)**
2Q2017
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V mil. Kč

1 923 566
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1 828 823

V % HDP
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Zdroj: ČSÚ

Vývoj dluhu sektoru vládních institucí v ČR od roku 2000 (v mld. Kč, v % HDP)
Celkový dluh sektoru vládních institucí od začátku roku 2017 klesal a na
začátku roku 2018 opět mírně vzrostl. V poměru k HDP byl nejvyšší v roce
2013, kdy se pohyboval kolem 45 % HDP.
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Míra zadlužení ve 1. čtvrtletí (mezinárodní srovnání, v % HDP)
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Zdroj: Quarterly Government Debt, Eurostat

Vládní finanční statistika tvoří základ pro fiskální monitoring v Evropě. (Eurostat) Vychází z metodiky Evropského systému národních účtu (ESA 2010). Statistické
údaje o deficitu a dluhu jsou sestaveny podle pravidel a pro
účely procedury při nadměrném
schodku (EDP) a pro hodnocení
plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. (ČSÚ)
Sektor vládních institucí sestává s
ústředních vládních institucí,
(příp. národních vládních institucí), místních vládních institucí a
fondů sociálního zabezpečení.
(Eurostat)
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí je rozdílem mezi
celkovými příjmy a výdaji sektoru. Čtvrtletní údaje jsou vzhledem k sezónnosti některých daní
nebo dalších příjmů a výdajů volatilní. (Eurostat)
Dluh sektoru vládních institucí
představuje konsolidovaný hrubý
dluh v nominální hodnotě ke
konci roku (výše konsolidovaných
závazků vyplývajících z přijatých
vkladů, emitovaných dluhových
cenných papírů a přijatých půjček). Čtvrtletní údaje jsou plně
koncepčně kompatibilní s ročními. (Eurostat, ČSÚ)
*Není sezónně očištěno, proto nelze
srovnávat mezi jednotlivými čtvrtletími.
Je srovnáno s výši HDP v daném čtvrtletí
v běžných cenách
**Výše konsolidovaného dluhu vládních
institucí definovaného jako součet položek: Vklady a oběživo, Dluhové cenné papíry a Půjčky, je porovnávaná s výši HDP,
jež je součtem HDP v běžných cenách za
poslední čtyři čtvrtletí.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

EDICE: MONITORING

Název: Vybrané hospodářské, měnové a sociální
ukazatele
Autor: Vlna J.
Číslo: Monitoring č. 46/2018
Datum: listopad 2018
Data jsou získávána z Českého statistického úřadu a
Eurostatu
URL: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualniinformace
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
Klíčová slova:
Vládní sektor; deficit; dluh; saldo hospodaření; vládní
finanční statistika; ČSÚ; Eurostat

Typ edice: online, ISSN 2533-4174
URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=5
První vydání edice: březen 2003
Frekvence vydání edice: měsíčně/čtvrtletně
Zaměření: sledované aktuální hospodářské, měnové a
sociální ukazatele
Jazyk: CZ
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4,
118 26 Praha 1

PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.
Naše činnosti a produkty uvádíme níže.

Oddělení
všeobecných
studií

STUDIE

ODPOVĚDI NA
DOTAZ
Stručné odpovědi
na dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná
zahraniční a
bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS,
Senát

Oddělení pro
evropské
záležitosti

STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních
návrhů zákonů
s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů a
dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda v
Bruselu

pro jednání
výboru na
mezinárodní
úrovni

Oddělení
komunikace
a vzdělávání

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace
o činnosti
Poslanecké
sněmovny a
prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským
centrem pro
parlamentní
výzkum a
dokumentaci

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou
sněmovnu, pro
školy, veřejnost

INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
o fungování
Poslanecké
sněmovny,
o legislativním
procesu

ZÁPISY
ze schůzí,
seminářů,
přednášek,
kulatých stolů

Srovnávací studie
Analytické studie

Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

MONITORING
Vybrané
hospodářské
měnové a
sociální ukazatele

MIGRACE
Přehled aktualit
v oblasti
migrace za
vybrané období

