
Úvěry v selhání 
 
Pokrytí: 
Povinnost Ministerstva financí zveřejňovat údaje o úvěrech v selhání na svých internetových stránkách je 
zakotvena v zákoně č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Data 
jsou vykazována za vybrané účetní jednotky v sektoru vládních institucí, které předávají do CSÚIS výkaz Pomocný 
analytický přehled (dále jen „PAP“). Tyto účetní jednotky jsou vymezeny vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních 
záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních 
informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních 
záznamech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „technická vyhláška"). Dále jde o finanční instituce v sektoru 
vládních institucí, jejichž údaje poskytuje ČSÚ, a také údaje o zahraničních pohledávkách ČR spravovaných 
Ministerstvem financí. 
 
Datové zdroje: 
Hlavním datovým zdrojem je PAP, způsob vykazování dat je upraven technickou vyhláškou. Dalším zdrojem jsou 
data finančních institucí v sektoru vládních institucí poskytovaná ČSÚ na základě statistického zjišťování a údaje 
o zahraničních pohledávkách poskytované Ministerstvem financí. 
 
Periodicita: 
Roční. Pokrývá předcházející 4 roky (T-1, T-2, T-3 a T-4). 
 
Termín zveřejňování: 
Do konce října následujícího roku (T+10 M). 
 
Revize: 
Data nejsou revidována. 
 
Metodický popis: 
Úvěry v selhání1 jsou definovány v metodice SNA 2008 (System of National Accounts), v metodice ESA 2010 a také 
v Manuálu vládního deficitu a dluhu. V rozvaze se zaznamenávají v účetní hodnotě, v níž jsou vykazovány 
v účetnictví daného subjektu. Úvěr je evidován jako úvěr v selhání v případě, že jsou platby jistiny v prodlení 90 
nebo více dní po datu splatnosti. Jestliže je úvěr klasifikován jako úvěr v selhání, měl by takto zůstat označen 
(nebo všechny úvěry, které jej nahrazují), dokud nezačne být znovu splácen (tedy nejsou přijaty příslušné platby) 
nebo není odepsána jistina u tohoto úvěru nebo úvěrů následných, které původní úvěr nahrazují. 
 
Formát zveřejňování: 
(xlsx tabulka) 
 
Značky použité v tabulkách: 
-  jev se nevyskytoval 
. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 
x zápis není možný z logických důvodů 
0 údaj je menší než polovina měřicí jednotky 

                                                            
1Pojem úvěr v tomto případě odráží všechny půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté vládní institucí, 
které jsou v metodice ESA 2010 zatříděny v kategorii AF.4. 
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