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Národní účetnictví 
 

1.) národní účetnictví 
 
Splňuje níže popsaná ekonomika maastrichtské kritérium deficitu vládního sektoru? 
 
Čisté národní úspory 101 
Kolektivní spotřeba 260 
Celková domácí produkce (základní ceny) 5700 
Spotřeba fixního kapitálu celkem 410 
Kapitálové transfery přijaté vládním sektorem 20 
Mezispotřeba (kupní ceny) 3800 
Čisté pořízení nevýrobních nefinančních aktiv vládních institucí -7 
Tvorba hrubého kapitálu vládních institucí 80 
Naturální sociální transfery vládních institucí 300 
Čisté daně na produkty 410 
Spotřeba fixního kapitálu nevládních sektorů 340 
Čistý disponibilní důchod vládních institucí 450 
Kapitálové transfery placené vládním sektorem 150 
 
Řešení: kritériem je poměr čistých půjček/výpůjček sektoru vládních institucí k hrubému 
domácímu produktu v běžných cenách. ČP/VS.13 = - 243; HDPb.c. = 2310. 
Deficit vládního sektoru činí 10,5 % HDP, ekonomika nesplňuje maastrichtské kritérium. 

 
2.) národní účetnictví 
 

 
 2000 2001 
Čisté prvotní důchody od nerezidentů(+)/nerezidentům(-) (NY) -50 -100 
Kolektivní spotřeba (KS) 240 260 
Výdaje na konečnou spotřebu domácností (VKSdom) 1100 X 
Hrubé národní úspory (GNS) 520 561 
Mezispotřeba (kupní ceny) 3400 3800 
Skutečná konečná spotřeba domácností (SKSdom) 1400 1500 
Změna stavu zásob a čistého pořízení cenností 38 50 
Tvorba hrubého kapitálu (THK) 700 x 
Čisté běžné transfery od nerezidentů (+)/nerezidentům (-) (NT) 15 18 
Celková domácí produkce (základní ceny) 5300 5772 
Čistý vývoz zboží a služeb (NX) x -60 
Naturální sociální transfery vládních institucí (NSTvi) 230 250 
x – dopočti, pokud potřebuješ 
 
Na základě údajů v tabulce vypočtěte meziroční růst hrubého domácího produktu v roce 2001. 
 
Řešení: pro meziroční růst musíme získat HDP v roce 2000 a 2001. HDP2001 = 2403; HDP2000 
= 2195; meziroční růst HDP činí 9,5 %. 
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3.) národní účetnictví 
 

 
Výdaje na konečnou spotřebu 1 585 927 
Dotace na produkty 832 
Saldo prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí (NY) -52 979 
Celkové hrubé soukromé investice 390 002 
Čistý přírůstek nevyráběných nefinančních aktiv 1 411 
Saldo běžných transferů ve vztahu k zahraničí (NT) 14 367 
Hrubý národní důchod 2 093 195 
Spotřeba fixního kapitálu vládních institucí 150 090 
Hrubé investice národního hospodářství 626 512 
Daně z produktů 1 020 
Saldo kapitálových transferů 530 
Výdaje na kolektivní spotřebu 242 761 
 
Z údajů v tabulce vypočtěte: 

a) podíl bilance zboží a služeb na HDP (%) 
b) podíl bilance běžného účtu platební bilance na HDP (%) 
c) čisté půjčky/výpůjčky národního hospodářství (mld. Kč) 

 
Řešení:  

a) (NX/HDP)*100 = (-66265)/(2146174) = -3,09 (%) 
b) (CAB/HDP)*100 = (-104877)/(2146174) = -4,89 (%) 
c) ČP/V = -105758 


