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Mimořádná revize Národních účtů 2011 

V roce 2011 došlo k významnější mimořádné revizi národních účtů. Revidovány byly 

veškeré časové řady zpětně od roku 1995. Nová metodika kromě změny klasifikace z 

„OKEČ“ na „NACE“ zahrnuje také řadu změn metodiky výpočtů a odhadů. Změněny byly 

například metodiky výpočtu spropitného, prostituce, drog, soukromého používání aut (tedy 

jakési šedé až černé ekonomiky). Upraveny a upřesněny byly dále položky jako imputované 

nájemné, rekonstrukce či postavení obydlí vlastními silami, odhady úroků z leasingových 

sazeb. U opotřebení byla aplikována nová metoda ("přesnější") ke zjištění stavu budov či 

silnic a dálnic, v oblasti daní například reklasifikovány dálniční poplatky do produkce státu a 

na straně druhé jako meziprodukt (pokud jde o firmu) či jako spotřeba (pokud jde o 

jednotlivce). Detailnější popis změn lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu. 

Celkové HDP v běžných cenách po revizi, tak bylo v jednotlivých letech zhruba o 3-4 % 

vyšší. 

Upozorňujeme proto na zvýšenou pozornost při analyzování vývoje srovnáním aktuálních 

s historickými daty a na zvýšenou opatrnost při komentování aktuálních dat. Došlo 

k reklasifikaci odvětví a například některá původní průmyslová odvětví byla přesunuta 

sektoru služeb. Průmysl je dle nové klasifikace vymezen jako sekce B+C+D+E či jako B+C+D 

(B = Těžba a dobývání, C = Zpracovatelský průmysl, D = Výroba a rozvod elektřiny, plynu 

tepla a klimatizovaného vzduchu a E = Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi). Další mimořádná revize nás čeká v roce 2014. 

 

 

Mimořádná revize 2011 

(Zdroj informací: ČSU) 

Hlavní změny 

 Změna klasifikace – na CZ_NACE_rev.2 a změna klasifikace produkce CZ_CPA 

 Změna ve zdrojích dat – statistická zjišťování, zahraniční obchod… 

 Změna metod a postupů výpočtů a odhadů 

 Změna referenčního roku 

Revize zpětná: 

 1995-2010 – všechny ukazatelé 

 1990-1994 – vybrané ukazatele 

Změna HDP 
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 V důsledku řady změn a zpřesnění odhadů jsou revidovaná data běžného HDP zhruba o 3-4 % 

ročně vyšší (V roce 2010 o 2,9% oproti hodnotě HDP před revizí) 

 

Vybrané změny 

 Imputované nájemné 

o Zpřesnění metody výpočtu odhadu, zpřesnění ocenění stavu a spotřeby 

o Přechod na metodu přímé imputace (stratifikace jako hlavní metoda 

o Díky tomu navýšení ročně o cca 10-40 mld. Kč 

 Kapitalizace SW 

o SW pro vlastní používání 

 Před revizí nezahrnováno, nyní odhad dle počtu programátorů, jejich mzdy a 

odhadu doby využité pro vlastní užití 

 Spotřeba fixního kapitálu 

o Zpřesnění odhadů pro obydlí, komunikace a přehrady 

o Pro obydlí lognormální rozdělení, historické řady a vyřazovací funkce (původně pouze 

dle odhadu doby životnosti) 

 Emisní povolenky 

o =nehmotná nevyráběná aktiva, zpřesnění 

 Dálniční známky 

o Původně jako daně, po revizi jako platba za službu, tedy rovnou do produkce (na 

straně užití do mezispotřeby u výrobců a do konečné spotřeby u domácností) 

 Nezjištěná ekonomika 

o Nárůst HDP o cca 50-80 mld. Ročně +/- 



3 
 

 

o Melouchy 

o Nelegální činnost 

 Př.: Obchod s drogami – před revizí nebyl zahrnut 

o Individuální bytová výstavba 

o Úmyslné zkreslení výkazů 

o Spropitné 

 Před revizí kvalifikovaným odhadem, po revizi jednorázovým šetřením u 

domácností (2010) 

o Služební auta 

 Část nákladů na provoz vozidla bude převedena do konečné spotřeby 

domácností, celkové HDP tak ovlivněno nebude 

 THFK 

o Např.: zlepšení odhadu individuální bytové výstavby, započtení kapitalizace SW 

o Rozdíl po revizi + 20 až +148 mld. Kč, v roce 2010 např. 140 mld.Kč více (což je o 17% 

více než před revizí) 

 Zahraniční obchod 

o Revize koeficientu odhadu obchodních nákladů (doprava, pojištění…. Zboží) 

o Kvazitranzitní obchod – hodnota zboží při překročení hranice bude nahrazena 

hodnotou při prodeji tuzemským subjektům (dovoz) a hodnotou při nákupu od 

tuzemských subjektů (vývoz). Základem je tedy změna vlastnictví (Data získá ČSU 

z daňových přiznání DPH). (Zamezení tranzitu, kdy řada zboží překročí hranice a 

nemění vlastníka – PC, rádia, motorová vozidla, stroje, TV…) 

 Vládní deficit 

o Změna metody – akrualizace daní z příjmů… 

 Vládní dluh  

o Nižší % podíl na HDP díky vyššímu HDP; hodnotově je to +/-, v roce 2010 například 

více než před revizí 

 Národní bohatství 

o Národní bohatství po revizi vyšší 
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o Zlato přeceněno na tržní ceny 

o Odhad cenných papírů mezi podniky – zahrnutí dlužních vztahů mezi nefinančními 

podniky 

o Zásoby NV – lesy 

 Změna ve zdrojích dat 

o Změna statistického zjišťování u podniků 

 Změna dotazníků 

 Změna zařazení jednotek do odvětví (OKEČ  NACE) 

 Změna metody výběru 

 Dodatečné informace z administrativní zdrojů 

o Zahraniční obchod 

o Bilanční úpravy 


